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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че намаляването на емисиите на парникови газове, чрез което да се 

осъществи Споразумението от Париж от 2015 г., зависи и от постигането на целите 

на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката, отнасящи се до 

възобновяемата енергия; подчертава в това отношение, че е необходима политика 

на последващи действия със силна, ясна и стабилна дългосрочна регулаторна рамка, 

включваща обвързващи цели за възобновяеми енергийни източници, които 

съответстват на най-ефективния път към постигане на дългосрочните цели на Съюза 

в областта на климата (2050 г.); подчертава, че настоящата стратегия и настоящите 

цели в енергетиката до 2020 г. ще бъдат недостатъчни за достигане на целта за 

декарбонизация до 2050 г., и поради това призовава Комисията да представи по-

амбициозен пакет в областта на енергетиката и климата до 2030 г., в който се 

увеличава целта на ЕС за възобновяеми енергийни източници до поне 30%, което да 

се постигне чрез индивидуални национални цели; 

2. приветства факта, че през 2013 г. делът на енергията от възобновяеми източници 

позволи да се избегне генерирането на около 388 милиона бруто тона CO2 и доведе 

до намаляване на търсенето на изкопаеми горива в ЕС със 116 млн. тона нефтен 

еквивалент; 

3. счита, че споразумението от Париж (COP 21) трябва да бъде придружено от 

национални планове за емисиите, с ясно определени ангажименти по отношение на 

емисиите и енергията, които могат да бъдат проверени и гарантират ангажимент за 

предотвратяване на глобално затопляне с повече от 2 градуса; 

4. приветства напредъка в осъществяването на целта на ЕС за 20% възобновяема 

енергия в крайното брутно енергопотребление до 2020 г., особено в производството 

на електроенергия; призовава за допълнителни мерки за използване на оставащия 

значителен потенциал на възобновяемите енергийни източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, за да се постигнат изцяло целите за 2020 г.; призовава 

Комисията да запълни пропуските в регулирането в тези сектори в законодателния 

пакет за възобновяемите енергийни източници за периода след 2020 г.; 

5. настоятелно призовава държавите членки да използват по-добре геотермалната 

енергия за отопление и за охлаждане; 

6. призовава държавите членки да произвеждат енергия за централно отопление и 

охлаждане в централизирани места в градските райони и да използват наличната 

отпадна топлина за топлофикационните системи; 

7. приветства напредъка на държавите членки в постигането на специфичните 

национални цели в областта на възобновяемите енергийни източници и настоятелно 

призовава тези държави членки, които напредват бавно, да увеличат усилията си, за 

да постигнат своите цели в определения срок; очаква рамката за управление за 
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Енергийния съюз за периода след 2020 г. да бъде амбициозна, надеждна, прозрачна, 

демократична и да включва изцяло Парламента, за да се гарантира, че амбициозните 

цели за климата и енергетиката за 2030 г. ще бъдат постигнати и за да се гарантира 

равнопоставеност и стабилни регулаторни условия, които да насърчават доверието 

на инвеститорите; призовава държавите членки за тази цел да въведат и поддържат 

стабилна система от стимули, която да улеснява надеждния приток на инвестиции и 

финансиране в сектора на възобновяемите енергийни източници; 

8. счита, че постигнатият напредък показва достойнствата на политиката на Съюза, 

основана на национални обвързващи цели за възобновяеми енергийни източници, 

както многократно беше изисквано от Европейския парламент, което гарантира 

дългосрочна сигурност за промишлеността и инвеститорите, необходима за 

инвестиции в производствени мощности и преносна и разпределителна 

инфраструктура; 

9. призовава Комисията и държавите членки да се стремят към постигане на по-високи 

резултати от тези, които са вече определени в Директива 2009/28/ЕО за 

възобновяемите енергийни източници, в светлината на по-амбициозните 

ангажименти, поети в споразумението от Париж, и с оглед на факта, че като цяло 

национално определените приноси, представени на 30 октомври 2015 г., все пак ще 

доведат до увеличаване на глобалното затопляне с 2,7°C до края на настоящия век; 

10. изразява загрижеността си относно всички области, набелязани в съобщението на 

Комисията, за които процентите по отношение на целите за 2020 г. са доста под 

постигнатия общ напредък, и призовава Комисията и държавите членки да 

предприемат решителни действия по отношение на технологичните области от най-

критично значение; 

11. подкрепя мерките, приети в някои държави членки за подобряване на механизмите 

за подпомагане на възобновяемите енергийни източници, които насочват в по-

голяма степен тези механизми към постепенното им интегриране на пазара, вземат 

предвид степента на зрялост на различните технологии и гарантират, че 

потребителите се възползват от техническия прогрес; 

12. призовава държавите членки да се възползват максимално от възможностите, 

предоставени от споразуменията за сътрудничество съгласно Директивата за 

енергията от възобновяеми източници, чрез статистическото прехвърляне на 

излишъците, за да постигнат националните си цели за 2020 г., както и енергиен 

модел със силен акцент върху възобновяемите енергийни източници; подчертава, че 

по-тясното сътрудничество между държавите членки би спомогнало да се гарантира 

ефективното подаване на възобновяемата енергия до основните точки на 

потребление в ЕС; насърчава държавите членки да разработват допълнителни 

програми, които да гарантират по-голяма конкурентоспособност на тези енергийни 

източници; 

13. отбелязва, че всяка държава членка е свободна да избира възобновяемите енергийни 

източници, които са най-подходящи за нейните географски и екологични 

характеристики; припомня, че биоенергията ще играе важна роля за 

декарбонизирането на ЕС; призовава държавите членки да дадат приоритет на онези 

възобновяеми източници на енергия и онези технологии, които имат най-малко 
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отрицателно въздействие върху околната среда и биоразнообразието, върху правата 

на човека и общественото здраве, благодарение на подобреното качество на 

въздуха, като същевременно използват предимствата на специфичния местен и 

регионален потенциал  за постигане на положителен резултат от възобновяемите 

енергийни източници, като вземат предвид икономически ефективното 

осъществяване на целите за възобновяема енергия; призовава за мерки, които да 

гарантират по-добро планиране на разгръщането на производството на енергия от 

възобновяеми източници, включително за пространствено планиране и оценяване 

на въздействието върху околната среда, при същевременно пълно спазване на 

европейските и националните закони и ефективно функциониране на енергийните 

пазари; 

14. подчертава, че научноизследователската и развойната дейност играят съществена 

роля в развитието на възобновяемите енергийни източници; призовава Комисията 

да подкрепя изследователската и развойната дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници (включително алтернативни горива и геотермална и 

океанска енергия), нейното съхранение и свързаното с това разработване на 

продукти, за да може отрасълът на възобновяемите енергийни източници в ЕС да 

стане по-конкурентоспособен, като същевременно се гарантира, че МСП също 

могат да се възползват от финансиране за научни изследвания и разработване на 

продукти; счита, че следва да се заделят увеличени целеви финансови средства за 

новото поколение възобновяеми енергийни източници, включително тези, които 

понастоящем са недооценени, в рамките на средносрочния преглед на „Хоризонт 

2020“; 

15. счита, че новите системи за производство на енергия от възобновяеми източници, 

като например потреблението на енергия от собствени източници, комбинирани с 

новите технологии, могат да играят съществена роля за постигане на целите по 

отношение на възобновяемата енергия, като се вземат предвид всички тези ползи 

при проектирането на механизми за плащане за продажбата на излишъците от 

произведената електроенергия и за използването на мрежата; призовава Комисията 

и държавите членки да насърчават собственото производство на енергия и 

създаването и свързването на местни мрежи за енергия от възобновяеми източници, 

за да допълнят националните си енергийни политики; препоръчва засилване от 

страна на гражданите и предприемачите на потребителското участие в местната 

употреба на възобновяеми енергийни източници, за да се  смекчат последиците от 

изменението на климата; 

16. счита, че благодарение на енергията от възобновяеми източници потребителите 

може да придобият по-ясна представа за своето енергопотребление, като по този 

начин тези източници спомагат за постигане на целта за създаване на енергиен 

съюз, ориентиран към потребителите, и притежават потенциала да насърчават 

заетостта, включително в райони с ниска гъстота на населението; подчертава 

необходимостта да се премахнат икономическите, регулаторните и 

административните пречки, за да се позволи на потребителите да поемат контрола 

върху своето потребление на енергия и да бъдат насърчавани да инвестират в 

децентрализирана енергия от възобновяеми източници и предпазвани от енергийна 

бедност; 
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17. призовава държавите членки да разработят възможно най-сходни нормативни 

уредби, с цел да се насърчи изграждането на децентрализирани системи за 

производство на възобновяема електроенергия, и по-специално да се насърчава 

потреблението на енергия от собствени източници, както при физическите лица, 

така и на равнище общности, чрез установяването на системи за нетен баланс; 

18. посочва необходимостта от обществени инвестиции и кредити за модернизиране на 

електроенергийните мрежи и адаптирането им, така че да могат да получават 

електроенергия, произведена чрез използване на местните разпръснати 

възобновяеми енергийни ресурси; 

19. подчертава, че финансирането на развитието на производството на енергия от 

възобновяеми източници доведе до непропорционални разходи за потребителите; 

счита, че поради това Комисията и държавите членки следва да разработят нови 

начини на финансиране въз основа на процедури за възлагане на обществени 

поръчки и търгове на конкурентни начала и да създадат по-голяма сигурност за 

инвеститорите, като гарантират, че се изключва възможността за мерки със задна 

дата; 

20. подчертава необходимостта от декарбонизация на секторите на отоплението, 

климатизацията и транспорта; 

21. подчертава, че една трета от целта, която ЕС си е поставил за 2020 г. в областта на 

енергията от възобновяеми източници в сектора на транспорта, може да се постигне 

чрез използване на биогаз от биологични отпадъци, а около 2% от целта за енергия 

от възобновяеми източници може да се постигне, ако всички биологични отпадъци 

се изпращат за анаеробно разграждане; поради тази причина, както и за улесняване 

на прехода към кръгова икономика, при която отпадъците се считат за нови 

ресурси, от съществено значение е разделното събиране на биологични отпадъци да 

стане задължително във всички държави членки на ЕС до 2020 г.; 

22. призовава да се запази и увеличи частичното използване на ОСП за подпомагане на 

инвестиции в производство и употреба на енергия от възобновяеми източници в 

селскостопанския сектор; 

23. изразява загриженост от липсата на напредък при осъществяването на целта на ЕС 

за 10% възобновяема енергия в сектора на транспорта и напомня за значението на 

постигането на тази цел от гледна точка на намаляването на равнището на емисиите 

на парникови газове и на намаляването на зависимостта на ЕС от вносна енергия; 

призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да постигнат своевременно 

тази цел; припомня, че транспортът е единственият сектор в ЕС, в който емисиите 

на парникови газове са се увеличили от 1990 г. насам; посочва, че възобновяемите 

енергийни източници са от ключово значение за постигане на устойчива мобилност; 

счита електрифицирането на транспорта за един от най-ефективните начини за 

намаляване на замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове в 

транспортния сектор;  призовава Комисията да обмисли възможността да определи 

амбициозна цел за използване на възобновяема енергия в сектора на транспорта и да 

подобри законодателната рамка, която дава перспектива за биогорива с висока 

ефективност по отношение на парниковите газове, като взема предвид непряката 

промяна в земеползването в периода след 2020 г., и като предоставя подходящи 
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стимули за тяхната употреба, да спомогне за откриването на „зелени“ работни 

места, като същевременно избегне отрицателните последици от непряката промяна 

в земеползването; 

24. призовава Комисията, предвид необходимостта от повече взаимодействие и 

последователност в европейските политики, да определи критерии за устойчивост 

за биоенергия, като взема предвид една подробна оценка на функционирането на 

вече съществуващите политики на ЕС за устойчивост и политиките във връзка с 

кръговата икономика; припомня, че укрепването на енергийната сигурност на ЕС 

следва да се постигне чрез устойчива употреба на собствени ресурси в съответствие 

с целта за подобряване на ефективността на използване на ресурсите; 

25. призовава за предпазливост по отношение на нарастващата тенденция за използване 

на горската биомаса като основен възобновяем източник на енергия в ЕС, който 

може да има потенциално вредно въздействие върху климата и околната среда, 

освен ако не произхожда от устойчиви и надлежно отчетени източници; отбелязва, 

че въздействието на биоенергията върху климата трябва да се отчита в дългосрочен 

план предвид продължителните периоди от време, необходими за възстановяване на 

горите след дърводобив; 

26. отбелязва, че биоенергията вече възлиза на 60% от енергията от възобновяеми 

източници в Европа и нейното използване се очаква да продължи да нараства; 

подчертава необходимостта спешно да се изясни въздействието от гледна точка на 

парниковия ефект на различните употреби на горска биомаса за производство на 

енергия и да се идентифицират употребите, които могат да постигнат максимални 

ползи за смекчаване на изменението на климата в срокове, целесъобразни от гледна 

точка на политиката; 

27. призовава Комисията, при изготвянето на ново законодателство относно 

изпълнението на политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката, да 

направи оценка на благотворната роля на европейските гори като въглеродни 

поглътители; подчертава, че европейското горско стопанство се основава на 

устойчиво управление и дългосрочното планиране, както и че критериите и 

показателите за устойчиво управление на горите трябва винаги да се прилагат към 

целия сектор независимо от крайната употреба на дървесината; 

28. призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на хармонизирани 

критерии за устойчиво управление на горите на равнище ЕС, за да се разработи 

международна референтна рамка, която да ръководи набавянето на горска биомаса 

като суровина за възобновяема енергия; 

29. подчертава значението на запазването на ефикасно производство на 

водноелектрическа енергия, което бързо може да се мобилизира и е съобразено с 

околната среда; 

30. подчертава липсата на трансгранична енергопреносна инфраструктура и 

следователно припомня, че за да бъде напълно интегрирана електроенергията от 

възобновяеми източници, е препоръчително да се развие мрежовата инфраструктура 

и да се създадат достатъчен брой междусистемни връзки по разходно-ефективен 

начин; призовава за премахването на ненужните бюрократични пречки и за 
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инвестиции, които позволяват постигането на целта за 10% междусистемна 

електроенергийна свързаност до 2020 г.; подчертава необходимостта от намаляване 

на пречките от нефинансов характер и призовава за опростяване и хармонизиране 

на одобряването, административните процедури, издаването на разрешителни и 

свързването за електроцентрали, произвеждащи енергия от възобновяеми 

източници; 

31. подчертава, че развиването на потенциала на възобновяемите енергийни източници 

трябва да върви ръка за ръка с развиването на цялата инфраструктура, в това число 

на трансграничната инфраструктура, за да се предотвратят непланирани кръгови 

процеси, тъй като липсата на такава инфраструктура би могла да доведе до 

претоварване на мрежата и прекъсване на електрозахранването; призовава 

държавите членки, които изостават с изграждането на такава инфраструктура, да 

завършат изграждането във възможно най-кратък срок; 

32. призовава Комисията да гарантира както интегрирането на възобновяемите 

енергийни източници на пазара при условия на равнопоставеност с 

конвенционалните източници на енергия, така и адаптирането на пазарите към 

възобновяемите енергийни източници; 

33. осъзнава, че данъчните облекчения са мощен стимул за осъществяване на прехода 

от енергия от изкопаеми горива към енергия от възобновяеми източници, и 

настоятелно призовава Комисията да реформира Директивата за енергийното 

данъчно облагане и правилата за държавните помощи, които възпрепятстват 

цялостното използване на потенциала на тези стимули; 

34. призовава Комисията да зачита правомощията на държавите членки да вземат 

решения относно собствения си енергиен микс, като същевременно поощрява 

сътрудничеството между държавите членки, така че те да се учат от най-добрите 

практики; 

35. посочва, че новият модел за използване на енергия от възобновяеми източници 

следва да се изгради отдолу нагоре и да се основава на потенциала на отделните 

държави членки, като ги насърчава да се възползват оптимално от ресурсите, с 

които разполагат, без да им се налагат трудни за постигане цели отгоре надолу; 

36. призовава за по-добро законодателство в областта на оценката на въздействието 

върху околната среда, което да се прилага за проекти за производство на енергия от 

възобновяеми източници, с оглед на предоставянето на повече права на гражданите; 

37. счита, че енергията от възобновяеми източници е крайъгълен камък на политиката 

на ЕС в областта на климата и енергетиката, и подчертава, че стабилността и 

предвидимостта на рамките на политиките са основно изискване за разгръщането на 

енергията от възобновяеми източници; в този контекст изразява съжаление поради 

резките промени в политиката за възобновяемите енергийни източници и 

продължаването на субсидиите за изкопаеми горива; 

38. призовава Комисията да включва за участие и да зачита правомощията на местните 

и регионалните органи на властта, като същевременно поощрява сътрудничеството 

между държавите членки, така че те да се учат от най-добрата практика. 
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