
 

Отговорът на ЕС на промените в климата: чиста
енергия и повече ефективност
 
Европейският парламент одобри нови цели на ЕС относно използването на
възобновяеми източници на енергия и подобряване на енергийната ефективност.
 
Според новите правила, приети от Парламента на 13 ноември и договорени преди това
със Съвета, поне 32% от потребяваната енергия в ЕС ще трябва да идва от
възобновяеми източници като Слънцето и вятъра. Освен това възобновяемите ресурси
като биогоривата ще трябва да съставляват поне 14% от съдържанието на
транспортните горива.
 
 
Докладчикът на ЕП за възобновяемите източници Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания)
заяви: „Ние искаме икономика без въглерод до 2050 г.  Това е стъпка, която ще ни
позволи да изпълним споразумението от Париж за климата, ще помогне да намалим
емисиите и да отговорим на предизвикателствата пред човечеството“.
 
 
Европейските институции са постигнали споразумение и за увеличаване на енергийната
ефективност  с  32,5%  до  2030  г.,  както  и  за  облекчаване  на  домакинствата  да
генерират,  съхраняват  и  потребяват  собствена  „зелена“  енергия.  
 
 
Новите правила ще спестят пари от сметки за електричество на домакинствата и
бизнеса и ще бъдат от полза за околната среда, тъй като ще доведат до по-малко
емисии на парникови газове. 
 
 
След като Парламентът одобри законодателството в пленарна зала, то ще трябва да
бъде прието официално и от Съвета.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181106IPR18315/novi-ambitsiozni-tseli-otnosno-vzobnoviaemite-iztochnitsi-i-energhiynata-efektivnost
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/energhien-siuz
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Видео
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/new-eu-targets-on-renewable-energy_N01-PUB-181107-ENER_ev
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