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Чиста енергия: ЕС поставя акцент върху 
възобновяемите източници и ефективността

Климатичните промени и нуждата от енергийна сигурност диктуват пътя на ЕС към 
повишена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми 
източници.

Енергийна ефективност
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-efficiency-directive-we-need-to-be-more-
ambitious_N01_AFPS_220902_ENER_ev

Европейският съюз е в процес на преразглеждане на законодателството си за 
използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. 
Увеличаването на дела на възобновяемата енергия и по-пълноценното използване на 
енергията не само ще спомогнат за постигането на европейските амбиции относно 
политиката за климата. Мерките ще намалят зависимостта на Европа от внос на 
изкопаеми горива, голяма част от които идват от Русия.  
 
Европейският парламент прие позицията си по актуализирането на правилата през 
септември 2022 г. Следващата стъпка в процеса е започването на преговори със Съвета 
по крайният текст на законодателството. 
 
През 2018 г. депутатите приеха текстове за стимулиране на производството на чиста 
енергия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива и 
борбата срещу климатичните изменения. Законодателният пакет включваше три акта: 
за възобновяемите източници на енергия, за енергийната ефективност и за механизъм 
за контрол. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180703STO07129/ievropieiskitie-rieshieniia-otnosno-promienitie-v-klimata


 
Прочетете повече за мерките на ЕС относно възобновяемите източници на енергия и 
енергийната ефективност.

Повече възобновяеми източници на енергия
 
Делът на енергията, добита от възобновяеми източници, се е увеличил значително като 
процент от общото потребление – от около 9,6% през 2004 г. на 22,1% през 2020 г. По 
този начин Европейският съюз е постигнал формулираната цел за дял от 20% към 2020 
г. 
 
Според действащото законодателство делът на възобновяемите източници трябва да 
бъде поне 32% от общото крайно потребление към 2030 г. Тази цел ще бъде повишена – 
комисията по енергетика в Парламента предлага изискването да бъде за дял от 45%. 
 
Научете какъв е делът на добиваната енергия от възобновяеми източници в отделните 
страни от ЕС.

Слънчевата енергия може да намали зависимостта на ЕС от изкопаеми горива ©AP Images/European Union-EP

Подобряване на енергийната ефективност
 
Подобрения в енергийната ефективност могат не само да намалят емисиите на 
въглероден диоксид, но и годишните разходи на ЕС за внос на енергия, които се 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20221128STO58001/energhiia-ot-vzobnoviaemi-iztochnitsi-kak-es-stimulira-sektora
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20221128STO58002/spestiavane-na-energhiia-merkite-na-es-za-namaliavane-na-potreblenieto
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20171124STO88813/vzobnoviaemi-iztochnitsi-na-energhiia-ambitsiozni-tseli-za-evropa


равняват на около 330 млрд. евро годишно. Ето защо се подготвя актуализиране на 
целта от 2018 г. за намаляване на енергийното потребление в целия ЕС с 32,5% до 2030 
г. 
 
Новите цели, подкрепени от Парламента през септември 2022 г., предвиждат 40% 
намаление на крайното енергийно потребление и 42,5% намаление на първичното 
енергийно потребление. Крайното потребление е това, което консумират само крайните 
потребители като домакинствата, докато първичното потребление включва и 
енергията, която се използва за генериране на електричество.  
 
Една от областите, в които е възможен значителен напредък, е отоплението и 
охлаждането на сгради. Тези дейности поглъщат около 40% от потребяваната енергия в 
ЕС. През април 2018 г. Парламентът прие нови правила за енергийната ефективност на 
сградите, според които държавите-членки трябва да подготвят дългосрочни стратегии 
за подкрепа на обновяването на жилищни и нежилищни сгради. Целта е до 2050 г. 
сградите в ЕС почти да не консумират енергия, която не е произведена на място. 
 
През 2017 г. Парламентът гласува за опростяване на етикетите за енергийна 
ефективност на домашните уреди – от лампи до телевизори и прахосмукачки. Това 
позволява на потребителите да сравняват по-лесно при покупка кои уреди спестяват 
енергия. 
 

Механизъм за контрол
 
Европейският парламент прие през 2018 г. да бъда изграден механизъм за контрол 
върху напредъка по постигане на целите на ЕС за околната среда и климата за 2030 г. и 
по процедура за сътрудничество, в случай че някоя страна не успява да изпълни 
задълженията си. 
 
Научете повече за мерките, които взема ЕС за намаляване на емисиите на парникови 
газове и открийте повече факти за промените в климата в Европа. 
 
Този материал бе първоначално публикуван през 2018 г. и е актуализиран, за да 
отразява промените в правилата, които са в процес на договаряне през 2022 г. 

Допълнителна информация
Съобщение за приемането в ЕП на законодателния пакет за чиста енергия (13/11/2018 
г.)
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