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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че съгласно оценките вносът на биомаса ще се утрои в периода 

2010–2020 г., но въпреки това търсенето в ЕС на твърда биомаса за производство на 

биоенергия ще трябва да се задоволява основно чрез използване на местни 

суровини; като има предвид, че е необходимо да се преодолее създаването на 

Европа на две скорости в областта на биоенергията и развитието на сектора на 

енергията от биомаса следва да спазва принципа на близост, за да гарантира своята 

икономическа жизнеспособност и балансираното регионално развитие на отрасъла, 

в който местното население запазва контрола; като има предвид, че въпреки това 

каскадното използване на възобновяеми ресурси е принцип, който, ако бъде 

наложен от закона, ще създаде конфликт с  правата на собственост и може да 

възпрепятства иновациите, особено за МСП; като има предвид, че през последното 

десетилетие площта на горите в ЕС се е увеличила с 2%, като същевременно едва 60 

до 70% от естественото увеличение на горите в Съюза се изсичат всяка година; като 

има предвид, че възобновяемите енергийни източници от селскостопански произход 

позволяват да се намали енергийната зависимост на ЕС, който покрива повече от 

50% от енергийните си нужди чрез внос на стойност от около 400 милиарда евро и 

се нарежда на първо място в света по внос на енергия; 

Б. като има предвид, че 79% от биоетанола, потребяван на пазара на ЕС, се произвежда 

със суровини от ЕС; като има предвид, че следва да се положат усилия за запазване 

или увеличаване на този дял; като има предвид, че други суровини имат потенциал, 

например не само като източник на възобновяема енергия, но и като храни за 

животни с високо съдържание на протеин, които могат да изпълнят важна роля за 

намаляване на зависимостта на ЕС от вносни генетично модифицирани протеини; 

В. като има предвид, че биоенергията от възобновяеми източници, произведена по 

устойчив начин в селскостопанския сектор, има значителен принос за постигане от 

ЕС на цели от решаващо значение, каквито са смекчаването на последиците от 

изменението на климата, намаляването на зависимостта на ЕС от внос на енергия, 

създаването на работни места и подобряването на приходите в сектора; като има 

предвид, че е важно да се модернизира селскостопанското производство в Европа, 

за да се намали възможното отрицателно въздействие на селското стопанство върху 

околната среда и да се допринесе за повишено използване на възобновяеми 

енергийни източници; 

1. подчертава значението на това да се популяризират и насърчават децентрализирани 

енергийни системи, наред с останалото разработването на източници на 

алтернативна енергия в селските и горските стопанства, включително отпадъците в 

стопанствата при целесъобразност, които могат да имат значително положително 

въздействие по отношение на създаването на нови зелени работни места, борбата с 

изменението на климата и създаването на устойчиви потоци от приходи в селските 

райони, както и за подпомагането на икономическото и социалното развитие на тези 

райони; счита, че това ще окаже положително въздействие върху демографската 



 

PE578.551v03-00 4/8 AD\1094909BG.doc 

BG 

картина в селските райони и, при добро управление, ще запази селскостопанския 

ландшафт, което може да бъде особено полезно в райони на ЕС, където условията за 

селскостопанско производство са особено трудни и доходите са най-ниски; 

призовава за интензивен обмен на най-добри практики с цел насърчаване на 

устойчиви решения за енергия от възобновяеми източници, включително данъчни 

облекчения, технологични възможности и повишаване на обществената 

осведоменост в селските общности, както и подпомагане на местните и 

регионалните органи при планирането и изпълнението на съответните схеми за 

подпомагане; препоръчва ефективно използване на програмата „Хоризонт 2020“ за 

научни изследвания и иновации в селскостопанския сектор, с цел увеличаване на 

производството на енергия от възобновяеми източници; припомня, че биоенергията 

ще играе важна роля за декарбонизирането на ЕС; поради това призовава Комисията 

да признае, че следва да не се допуска приносът на биоенергията да бъде застрашен; 

отбелязва, че иновациите в сектора на производство на биоенергия ще доведат до 

по-ефективно използване на биомасата и ще намалят производствените разходи в 

дългосрочен план; припомня, че икономическият фактор има съществено значение 

за инвестициите на земеделските стопани в производство на биоенергия; 

2. подчертава факта, че съществува голямо разнообразие от възобновяеми източници, 

и по-специално признава значимостта на горската биомаса за енергийни цели за 

приноса към постигане на целите за енергия от възобновяеми източници, заложени 

в рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г., и за разкриването на нови 

възможности за стопанска дейност; подчертава, че енергийният потенциал на 

отпадъците не е напълно използван; изтъква, че държавите членки имат различни 

изходни позиции по отношение на възможностите за използване на горска биомаса 

за енергийни цели и че това също следва да бъде отразено и в политиките на ЕС; 

призовава Комисията да създаде система за оценка на приноса на горите като 

поглътители на въглерод и по този начин да допринесе за развитието на сектора на 

възобновяемата енергия; призовава Комисията и държавите членки да създадат 

модели за отчитане на въглеродните емисии от горите с оглед решаване на 

основните въпроси, свързани с политиката в областта на горите и възможностите за 

управление, както и тяхното влияние върху въглеродните запаси и поглъщането на 

въглерода в горите и дървесните продукти, така че да се гарантира, че цялостното 

въглеродно въздействие на суровините за биоенергия е отчетено правилно; 

насърчава държавите членки и Комисията да премахнат пречките пред развитието 

на интелигентни разпределителни мрежи и подчертава значението на подкрепата за 

нови стартиращи предприятия чрез въвеждане на „интелигентни мрежи“, които ще 

позволят използване на пълния потенциал на енергията от възобновяеми източници 

от селскостопански произход и разработване на специални инструменти за 

стимулиране на земеделските стопани и селските  кооперативи да навлязат на 

пазара; счита, че подкрепата на създаването на дървесни култури с кратък цикъл на 

ротация и насаждения с дървета за промишлена употреба с цел намаляване на 

търсенето на дървета от горите ще окаже голям принос за поддържането на 

естествените гори; 

3. счита, че насърчаването на възобновяеми енергийни източници в ЕС не следва да 

създава ненужни пречки за използването на други енергийни източници, които 

могат да подобрят енергийната ефективност в Съюза, като например торфа; 
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4. подчертава значението на подкрепата на ЕС и националните рамкови програми за 

научни изследвания в областта на устойчивата енергия от възобновяеми източници 

в селското стопанство, и по-специално по отношение на рафинираните биогорива и 

биогоривата от второ поколение, устойчивото използване на биомасата, 

биологичните селскостопански странични продукти и разработването на бързо 

растящи енергийни култури, както и култури с експлоатационен срок от над две 

години, с което може да се постигне по-висок добив на биомаса от едногодишните 

енергийни култури, и на използването на суровини без последици за 

земеползването; изтъква също значението на изследванията в областта на 

интеграцията на мрежата и съхранението на нецентрализирано произведената 

енергия от възобновяеми източници и на методите за оползотворяване на 

енергийния потенциал на други видове биомаса, които понастоящем не се използват 

масово за производство на енергия; подчертава значението на разработването на 

европейска мрежа, която е в състояние да спомогне за преодоляването на 

разпокъсаността на научноизследователските центрове за биоенергия от 

селскостопански произход, като предоставя на изследователите възможност за 

достъп до експериментални съоръжения и услуги с високо качество в цяла Европа; 

призовава за увеличаване на стимулите за ускоряване на устойчивото производство 

на биогорива и по-специално за разработването на устойчиви инсталации за 

производство на биогорива, така че там да могат да се използват по-интензивно 

различни селскостопански култури и остатъци от селскостопанска продукция, при 

условие че цялостното въглеродно въздействие на суровините за биоенергия е 

отчетено правилно; 

5. насърчава държавите членки и Комисията да популяризират значението на 

устойчивото управление на горите и съответно съществената роля на горската 

биомаса като една от основните възобновяеми суровини в ЕС за постигане на 

целите по отношение на енергията; отбелязва нарастващото търсене на горска 

биомаса, което означава, че устойчивото управление на горите, в съответствие със 

стратегията на ЕС за горите, следва да бъде допълнително укрепено и насърчавано, 

тъй като е от съществено значение за биологичното разнообразие и екосистемната 

функция на горите, включително усвояването на СО2 от атмосферата; изтъква 

следователно необходимостта от балансирано използване на ресурсите, отглеждани 

в ЕС и внесени от трети държави, отчитайки, че дървесината е ресурс, чието 

възобновяване изисква дълъг период от време; 

6. насърчава държавите членки и Комисията да популяризират значението на 

устойчивата и основаваща се на горското стопанство биоикономика и на 

дървесината като една от ключовите възобновяеми суровини в ЕС; следователно 

призовава Комисията да насочи повече фондове на ЕС за подкрепа на насажденията 

от дървесни култури с кратък цикъл на ротация и насажденията с дървета за 

промишлена употреба в ЕС; 

7. насърчава държавите членки да премахнат ненужните пречки и да усъвършенстват 

съществуващите административни процедури, за да насърчат инвестирането в 

развитието и изграждането на съоръжения, които използват биоенергия и по този 

начин да допринесат за развитието на „зеленото предприемачество“ и за 

създаването на „зелени работни места“ в селските райони; 
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8. припомня значимостта на популяризирането и подкрепата на местни кооперации за 

възобновяема енергия, които да имат умения и капацитет ефективно да управляват 

възобновяемите енергийни източници, както в селските, така и в градските райони с 

цел увеличаване на публичната и частната подкрепа за възобновяемата енергия; в 

тази връзка призовава държавите членки да гарантират, че техните регулаторни 

рамки за възобновяемите енергийни източници и по-специално техните схеми за 

подпомагане не водят до ненужни нарушения по отношение на производството на 

енергия и конкурентоспособността в ЕС; призовава Комисията да проведе и 

представи проучване относно начина, по който настоящите субсидии се отразяват 

върху инвестиционната среда и прехода към устойчива енергия в селските райони 

на ЕС; насърчава разработването на енергийни инициативи в съответствие с 

принципите на кръговата икономика, чрез които земеделските стопани и 

собствениците на земя ще бъдат стимулирани да създават схеми за централно 

отопление, като използват отпадъци от земеделските стопанства и странични 

продукти; насърчава Комисията и държавите членки да обмислят предприемането 

на мерки, насочени към улесняване на продажбите на излишъците от 

производството на енергия от възобновяеми източници в селското стопанство; 

9. подчертава значението на транспортния сектор за селските райони на ЕС; отбелязва, 

че това е секторът, който е отбелязал най-малък напредък в използването на 

възобновяеми енергийни източници, с едва 5,4% възобновяема енергия през 2013 г. 

в сравнение с целта на ЕС от 10% за 2020 г.; поради това призовава държавите 

членки да увеличат усилията си за своевременно постигане на съответните цели и 

да обмислят засилването на връзката между пазарите на транспорта и 

електроенергията чрез популяризиране на електрическите и включващите се в 

мрежата хибридни превозни средства с оглед постигането на тези цели; 

10. призовава държавите членки и Комисията да насърчават създаването на „местни 

агроенергийни райони“, които да се превърнат в референтни териториални звена, 

където се концентрират всички полезни умения за съкращаване на междинните 

етапи между производството на енергия от възобновяеми източници от 

селскостопански произход и нейното пускане на пазара, като по този начин се 

намаляват цените за европейските потребители и затрудненията в дистрибуцията, а 

същевременно се подкрепи пазарът на биоенергия от селскостопански произход и 

броят на заетите в сектора; 

11. насърчава Комисията и държавите членки също така да признаят рентабилността на 

използването на термопомпи в земеделския и хранителнопреработвателния сектор; 

12. насърчава Комисията и държавите членки да признаят недостатъчно използвания 

потенциал на добиването на енергия от възобновяеми източници от морето, както и 

ползите от използването на морски ресурси в производството на биогаз за 

селскостопанския сектор; 

13. подчертава, че производството на биогорива не следва да пречи на производството 

на храни, нито да излага на риск продоволствената сигурност; при все това счита, че 

балансираните политики за насърчаване на по-голямо европейско производство на 

култури за суровини като пшеница, царевица, захарно цвекло и слънчоглед биха 

могли да включват разпоредба за производството на биогорива като се отчита 
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непряката промяна в земеползването (НПЗ), по начин, който би предоставил на 

европейските земеделски стопани сигурен източник на приходи, би довел до 

привличане на инвестиции и създаване на работни места в селските райони, би 

спомогнал за преодоляване на хроничната липса на богата на протеини храна (без 

ГМО) за животните в Европа, би направил Европа по-малко зависима от вноса на 

изкопаеми горива и би помогнал ЕС да постигне своите цели по отношение на 

емисиите на парникови газове, като същевременно свежда до минимум проблемите, 

свързани с промяната в земеползването, и други фактори, свързани с околната 

среда; счита, че в случаите на свръхпредлагане на пазара на посочените земеделски 

продукти производството на биогорива и биоетанол би представлявало временен 

изход, чрез който ще се запазят устойчиви изкупни цени, ще се гарантират 

приходите на земеделските стопани по време на кризите и ще послужи като 

механизъм за пазарна стабилност; подчертава необходимостта от насърчаване на 

включването на необработени обработваеми земи, които не се използват за 

производството на храни, в производството на биоенергия, за да се постигнат 

националните и европейските цели в областта на енергията от възобновяеми 

източници; 

14. счита, че животинският тор може да бъде ценен източник на биогаз чрез използване 

на техники за неговата преработка, като например ферментацията, и едновременно с 

това подчертава също, че е важно това да се превърне в икономически 

жизнеспособна възможност за земеделските стопани;  

15. предлага да се създаде механизъм, който да гарантира на отделните земеделски 

стопани, производители или дружества, които доставят на 

електроразпределителните предприятия енергия, произведена от биомаса, 

дългосрочна стабилност на изкупните цени; 

16. отбелязва значението на възможността за свързване към електропреносната мрежа, 

така че производителите на енергия в селските райони да могат да продават 

излишъците от произведена възобновяема енергия на справедлива цена, като по 

този начин става възможно електроенергийните предприятия да бъдат стимулирани 

или задължени да купуват първо тази електроенергия. 
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