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Възобновяеми източници на енергия: целите 
на ЕС

Европейският парламент работи за ускорено въвеждане на по-чисти технологии в 
енергетиката като възобновяемите източници на енергия.

Възобновяеми източници на енергия
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Енергийната криза, която е свързана с руското нашествие в Украйна, показа спешната 
нужда от намаляване на зависимостта на ЕС от руски полезни изкопаеми. ЕС трябва да 
гарантира енергийните си ресурси, като заложи на собствени, екологични алтернативи, 
сред които са слънчевите лъчи, вятърът и други възобновяеми източници. Това също 
така би ускорило зеления преход в отговор на климатичната криза. 
 
Прочетете за мерките на ЕС за стимулиране на добиването на енергия от възобновяеми 
източници. 

Целите на ЕС относно възобновяемите 
източници на енергия
 
Амбициите на ЕС в областта на климата са изложени в законодателния пакет 
„Подготвени за цел 55“ и Европейския зелен пакт. ЕС иска да намали емисиите си на 
парникови газове с 55% до 2030 г. спрямо 1990 г. и да постигне нетни нулеви емисии до 
2050 г.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh


Част от законодателния пакет са и промени в директивата за възобновяемите 
източници на енергия, по които Парламентът прие позицията си през септември 2022 г. 
Промените ревизират желания дял на възобновяемите източници в общото 
потребление. Към момента целта е 32% към 2030 г., но Парламентът иска тя да се 
повиши на 45%. 
 
Така актуализирана, целта би била в съгласие с плана REPowerEU за енергиен преход, 
представен през май 2022 г. от Европейската комисия. Планът е свързан със стремежа 
за намаляване на зависимостта от руски полезни изкопаеми. 
 
Парламентът ще гласува в пленарна зала по нови правила относно възобновяемите 
източници на енергия, енергийната ефективност и енергийните характеристики на 
сградите през декември 2022 г. Законодателните изменения следва да ускорят 
издаването на разрешителни за нови мощности от възобновяеми източници на енергия, 
включително слънчеви панели и вятърни турбини.

22,1%
дял на възобновяемите източници на енергия в енергийното 
потребление на ЕС към 2020 г. Реалният резултат е над 
поставената цел от 20% за 2020 г. и показва повишение от 
повече от два пъти спрямо 2004 г., когато делът е бил 9,6%.

Научете повече за законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ и за Европейския 
зелен пакт.

Целите за възобновяемите източници на 
енергия по сектори
 
Предложението на Комисията за промени в директивата за възобновяемите източници 
на енергия включва и конкретни цели в някои сектори: 
 

49% от използваната енергия в сградите трябва да идва от възобновяеми 
източници към 2030 г.;

• 

отопление и охлаждане – в директивата е заложена индикативна цел от 
увеличаване на дела на възобновяемите източници с 1,1% процентни пункта 
всяка година. Комисията предлага целта да стане задължителна;

• 

централно отопление и охлаждане – Комисията предлага увеличаване на • 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220909IPR40134/ep-podkrepia-stimuliraneto-na-izpolzvaneto-na-vzobnoviaemi-energhiyni-iztochnitsi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220909IPR40134/ep-podkrepia-stimuliraneto-na-izpolzvaneto-na-vzobnoviaemi-energhiyni-iztochnitsi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2020
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es


индикативната цел за годишен ръст на дела от 1 процентен пункт на 2,1 
процентни пакта;
промишленост – Комисията предлага задаване на нова цел за годишен ръст 
на дела на възобновяемите източници с 1,1 процентни пункта.

• 

 
Депутатите подкрепят предложената от Комисията цел за сградите, но искат 
годишният ръст при използването на възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане да бъде с 2,3 процентни пункта. Те също така настояват за по-голям 
годишен ръст в промишлеността с 1,9 процентни пункта. 
 
Парламентът иска намаляване на емисиите в транспортния сектор с 16% чрез 
използването на по-голям дял от съвременни биогорива и по-амбициозна квота за 
възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород. 
 
Освен това депутатите искат страните в ЕС: 
 

да разработят поне два трансгранични проекта за разширяване на 
потреблението на чисто електричество до 2025 г.;

• 

да направят така, че поне 5% от новите мощности от възобновяеми източници 
използват иновативни технологии.

• 

Използването за възобновяеми източници на 
енергия по държави
 
Почти всички държави в ЕС постигнаха заложените за тях цели за използване на 
възобновяеми източници на енергия към 2020 г. 
 
Дял на енергията от възобновяеми източници от брутното крайно потребление (в 
%) 

Дял към 2016 г. Цел за 2020 г. Реален дял към 2020 г.
Швеция 53,8 49 60,1
Финландия 38,7 38 43,8
Латвия 37,2 40 42,1
Австрия 33,5 34 36,5
Дания 32,2 30 31,6
Естония 28,8 25 30,2
Португалия 28,5 31 34,0
Хърватия 28,3 20 31,0
Литва 25,6 23 26,8
Румъния 25 24 24,5
Словения 21,3 25 25
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България 18,8 16 23,3
Италия 17,4 17 20,4
Испания 17,3 20 21,2
Средна стойност за ЕС 17 20 22
Франция 16 23 19
Гърция 15,2 18 21,7
Чехия 14,9 13 17,3
Германия 14,8 18 19,3
Унгария 14,2 13 13,9
Словакия 12 14 17,3
Полша 11,3 15 16,1
Ирландия 9,5 16 16,2
Кипър 9,3 13 16,9
Белгия 8,7 13 13
Малта 6 10 10,7
Нидерландия 6 14 14
Люксембург 5,4 11 11,7

Източник: Евростат 
 

Научете повече за мерките на ЕС за стимулиране на развитието на възобновяемите 
източници на енергия: 
 

Подкрепа за използване на водорода като екологично чист източник на 
енергия

• 

Прекратяване на финансирането на трансгранична енергийна 
инфраструктура, използваща изкопаеми горива

• 

Подкрепа за уязвимите групи при осъществяване на прехода към използване 
на чисти източници на енергия

• 

 
Материалът бе първоначално публикуван през ноември 2017 г. и е претърпял 
значителни изменения, за да отрази законодателната работа на ЕС по отношение на 
възобновяемите източници на енергия.
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_REN__custom_1901405/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=595643f7-68a7-4cf9-9ee2-310050e71ceb


Вятърът и слънцето стават все по-важни източници на енергия за ЕС

Допълнителна информация
Въпроси и отговори на Европейската комисия относно промените в директивата за 
възобновяемите източници на енергия
Съобщение за медиите на Европейската комисия относно предложените промени в 
директивата (юли 2021 г.)
Материал на Изследователската служба на ЕП (септември 2022 г.) (EN)
Статистически данни на Евростат за възобновяемите източници на енергия
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_3544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_3544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3541
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics
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