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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. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС в сферата на 

отоплението и охлаждането“(COM(2016)0051), като неразделна част от стратегията 

за енергиен съюз; отбелязва голямото значение на сектора на отоплението и 

охлаждането за постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата до 

2020, 2030 и 2050 г. и за постигане на целите за повишаване на сигурността на 

енергийните доставки; 

2. подчертава, че инструментите на политиката и капацитетът на ЕС все още не са 

развити в достатъчна степен, за да стимулират трансформацията на сектора на 

отоплението и охлаждането за максимално използване на потенциала и за прилагане 

на решения за намаляване на потреблението и декарбонизация в необходимия 

мащаб и темпове; 

3. отбелязва, че според изчисленията количеството топлина, произведено от 

промишлени процеси и изгубено в атмосферата или във водата, вместо да бъде 

използвано по някакъв продуктивен начин, е достатъчно да покрие всички нужди от 

отопление на Съюза в жилищните и третичните сгради; 

4. отбелязва, че мерките за разработване на всеобхватна и интегрирана стратегия 

относно отоплението и охлаждането в рамките на енергийния съюз предоставят 

значителни възможности за бизнеса и потребителите в ЕС, ако бъдат приложени 

правилно, по отношение на намаляването на общите енергийни разходи на 

промишлеността, повишаването на конкурентоспособността и осигуряването на 

икономии на разходи на потребителите; 

5. припомня, че отоплението и охлаждането съставляват най-големият дял от 

потреблението на енергия в ЕС; подчертава значението на зачитането на принципа 

на неутралност по отношение на технологията между наличните понастоящем 

стимули за производство на енергия от възобновяеми източници и основаните на 

пазара и държавната помощ стимули при прехода към нисковъглеродни и сигурни 

енергийни доставки за сектора на отоплението и охлаждането; 

6. подчертава, че интелигентните сгради и мрежи и повишаването на енергийната 

ефективност в сектора на отоплението и охлаждането ще играят голяма роля за 

икономиите на енергия, и изтъква необходимостта от насърчаване на 

мобилизирането на частно и публично финансиране на пазара на енергийната 

ефективност и приветства предстоящото преразглеждане на Директивата относно 

енергийните характеристики на сградите; 

7. припомня, че две трети от сградите в ЕС са построени във време, когато 

изискванията за енергийна ефективност са били ограничени или такива изобщо не е 

имало, както и че в почти половината от сградите са били поставени индивидуални 

парни котли, инсталирани преди 1992 г.; отбелязва, че частните и публичните 
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сгради представляват 40% от окончателното потребление на енергия в ЕС и 36% от 

емисиите на въглероден двуокис и че 85% от потреблението на енергия се използва 

за отопление на помещения и загряване на вода; подчертава необходимостта от 

повишаване на енергийната ефeктивност чрез обновяване и ремонти на сгради и 

отоплителни и охладителни инсталации, за да се постигнат енергийни ползи от поне 

20 % до 2020 г., като същевременно признава, че енергийната ефективност на 

сградния фонд на държавите членки варира показва големи различия; 

8. счита, че в сектора за отопление на жилищата има голям неизползван потенциал за 

повишаване на енергийната ефективност; призовава държавите членки да приемат 

мерки за повишаване на енергийната ефективност на отоплителните системи, тъй 

като това е икономически ефективен начин за намаляване на емисиите на CO2 в 

жилищния сектор; 

9. припомня, че въпреки известния напредък в преминаването към възобновяема 

енергия в сектора на отоплението и охлаждането, 75 % от предлагането на първична 

енергия все още се осигурява от изкопаеми горива; отбелязва, че сградите и хората, 

които ги обитават, са първи по потребление на отопление и охлаждане; подчертава, 

че първият приоритет е намаляването на разходите за енергия чрез реновиране; 

настоява, че оставащата нужда от отопление и охлаждане следва да се покрива 

пряко или непряко от възобновяеми енергийни източници; 

10. подчертава основната роля на плана за преструктуриране на строителния сектор за 

повишаване на зелената икономика и потенциала за създаване на зелени местни 

работни места в областта на икономиите на енергия, енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници в частния и публичния строителен сектор; 

11. подчертава, че научните изследвания и технологичните иновации засилват 

конкурентното предимство на европейската промишленост и търговската 

жизнеспособност на европейския бизнес и допринасят за постигането на основните 

цели на енергийната политика на ЕС, включително гарантиране на сигурността на 

доставките, устойчиво развитие на производството, преноса и потреблението на 

енергия; 

12. припомня, че инвестициите в икономии на енергия и в енергийна ефективност 

предоставят най-високата и най-бърза финансова възвръщаемост в енергийния 

сектор; 

13. призовава за икономически ефективен подход, насочен към постигане на икономии 

на енергия на равнище система; 

14. подчертава активната роля, която потребителите могат да играят по пътя към 

устойчивата европейска отоплителна и охладителна система; подчертава, че 

фактическият резултат от новия регламент за енергийното етикетиране, където 

скалите върху новите етикети са насочени към бъдещето и посочват ясно разликите 

по отношение на енергийната ефективност на различните продукти, би позволил на 

потребителите да направят по-информиран избор по отношение на 

енергоспестяването и да намалят сметките си; изтъква, че специфичните 

инструменти, като например интелигентните измервателни уреди и компютърното 

управление на дома, могат да доведат до подобряване на поведението на 
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потребителите; 

15. отбелязва, че регулаторните рамки на ЕС подчертават общите цели, но че е от 

съществено значение да се постигне действителен напредък в извършването на 

коренна промяна в отоплението и охлаждането, като част от едно по-широко 

реформиране на енергийната система; 

16. отбелязва, че най-ефективният начин за постигане на общите цели е да се 

предоставят правомощия и подкрепа на местните и регионалните органи, съвместно 

с всички съответни заинтересовани страни, за да прилагат напълно интегриран, 

основан на системите подход към градоустройството, развитието на 

инфраструктурата, изграждането и реновирането на жилищния фонд и новото 

индустриално развитие, с цел да увеличат потенциалните допирни точки, 

ефективността и други взаимни ползи; 

17. призовава Комисията да използва напълно сектора на отоплението и охлаждането за 

постигане на икономическа полза по отношение на енергийната ефективност на 

равнище система чрез насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 

източници, чрез обвързване на производството на топлинна енергия и 

електроенергия, чрез насърчаване на промишлените процеси (като например 

използването на отпадни газове), на управлението на отпадъците и управлението на 

търсенето, и да проучи начини за стимулиране на използването на топлинната и 

охладителната енергия, отделяна като промишлени отпадъци, и устойчивото 

производство на биогаз; подчертава, че комбинираното производство и 

тригенерационните системи в горепосочените сектори следва да бъдат използвани в 

по-голяма степен; подчертава, че обвързването на производството на топлинна 

енергия и електроенергия с управлението на отпадъците следва да бъде съобразено 

с йерархията на отпадъците, определена в кръговата икономика, като по този начин 

се избягва изпадането в зависимост от изгаряне на ресурси, които могат да бъдат 

рециклирани или използвани повторно; 

18. подчертава значението на едно по-широко, синергично и интегрирано използване на 

всички налични европейски структурни и регионални фондове и на ЕФСИ, които 

следва да бъдат достъпни за всички участници, включително за МСП и за 

микропредприятията; призовава държавите членки да повишават осведомеността на 

ползвателите и потребителите за нови технически решения за икономия на енергия 

и призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри практики между 

държавите членки; 

19. подчертава, че е важно да се предотврати скъпоструващата зависимост от 

отоплителна инфраструктура, свързана с източници за производство на енергия с 

високи въглеродни емисии; подчертава, че е важно да бъде направена оценка на 

необходимостта от публична финансова подкрепа за инфраструктурата за 

централно отопление в контекста на целта на ЕС за намаляване на емисиите на 

парникови газове с 80 – -95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата през 1990 г. и на 

организирания преход в енергийната икономика; 

20. счита, че потребителите трябва да бъдат в центъра на тази стратегия и да използват 

съвременни технологии и иновативни решения за преминаване към интелигентни, 

ефективни и устойчиви системи за отопление и охлаждане, които могат да доведат 
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до икономия на енергия и средства на фирмите и гражданите, да повишат 

качеството на въздуха, благополучието на отделния гражданин и да осигурят ползи 

за предприятията и за обществото като цяло; 

21. подчертава необходимостта от повече инвестиции в научноизследователска и 

развойна дейност, за да се разработят иновативни и технологични решения; 

същевременно подчертава, че чрез по-широко използване на наличните 

понастоящем технологии ще бъде възможно да се увеличи с 20% ефективността на 

отоплителните и охладителните системи; 

22. подчертава, че въпреки че голяма част от европейските сгради днес са засегнати от 

загуба на енергия поради лошото качество на тяхната изолация и старите и 

неефективни отоплителни системи, енергийната бедност засяга почти 11 % от 

населението на ЕС; 

23. отбелязва, че значителното повишаване на енергийната ефективност на сградите 

може да бъде ключов инструмент за справяне с енергийната бедност; 

24. отбелязва различните условия в Съюза; счита, че колкото по-къса е веригата, по 

която първичната енергия се преобразува в други форми за генериране на 

използваема топлина, толкова по-висока е енергийната ефективност, и призовава 

Комисията да насърчава технологично неутрални инструменти, позволяващи всяка 

общност да разработи икономически ефективни решения за намаляване на 

въглеродната интензивност на сектора на отоплението и охлаждането; 

25. призовава за създаването на план за постепенно премахване на субсидиите за 

изкопаеми горива и насочването на финансови средства към проекти за енергийна 

ефективност, за да бъдат постигнати целите на ЕС за декарбонизация на енергийния 

сектор до 2050 година; 

26. припомня, че някои сектори или електроцентрали генерират топлинна или 

охладителна енергия като отпадъчен продукт, който може да се използва в рамките 

на самите промишлени обекти или да се продава за отопление на сградите в близост 

до тях; отбелязва, че обединяването на производството, потреблението и 

повторното използване на отпадъчната охладителна енергия носи екологични и 

икономически ползи и намалява търсенето на първична енергия за охлаждане; 

подчертава, че е важно да се използват отпадъчната топлинна и охладителна 

енергия, и призовава Комисията да насърчава това използване; 

27. отбелязва, че 72 % от потреблението на отопление и охлаждане на еднофамилните 

къщи се употребява в селските и междинните райони; отбелязва, че поради това 

домакинствата в селски райони, отдалечени и изолирани места може да се нуждаят 

от специално внимание и уникални решения; 

28. подчертава ключовата роля, която може да има високото ниво на електрификация 

на сектора на отоплението и охлаждането за декарбонизацията, както по отношение 

на намаляването на емисиите на парникови газове, така и за подобряването на 

качеството на въздуха в градовете; 

29. подчертава широкото разпространение на твърда биомаса, биогаз и геотермална 
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енергия и потенциала на централното отопление и на комбинираното производство 

на топлинна енергия и електроенергия като икономически ефективен начин за 

намаляване на въглеродните емисии в енергийния сектор, като същевременно 

допринася за целите относно сигурността на доставките; подчертава, че една 

европейска газова криза би представлявала криза, свързана с отоплението; 

приветства критериите за устойчивост на биомасата, които трябва да бъдат 

балансирани по подходящ начин, така че да стимулират нейното устойчиво в 

екологично отношение и конкурентно използване; призовава Комисията да 

представи незабавно предложение за политика за устойчивост на биомасата; 

30. подчертава факта, наличието на централни отоплителни системи, използващи 

енергия, произведена от възобновяеми източници, предотвратява 

разпространението на по-замърсяващите локални отоплителни системи, които 

увеличават замърсяването на въздуха в областите с остатъчно замърсяване и са 

много по-трудни за контролиране, отколкото широко разпространените централни 

отоплителни системи; подчертава обаче, че инфраструктура и климатичните 

условия се различават в различните части на Съюза и че тези системи често се 

нуждаят от модернизиране, за да се повиши тяхната ефективност; поради това 

призовава за извършване на анализ на необходимостта от инфраструктура за 

централни отоплителни системи и на практиките за данъчно облагане, що се отнася 

до възобновяемите енергийни източници и централното отопление; 

31. подчертава необходимостта от разработване на специална енергийна политика за 

районите, които не са свързани към мрежата за снабдяване с природен газ; 

32. подчертава, че е важно да се увеличи използването на технологии за отопление и 

охлаждане от възобновяеми източници в съчетание със значително увеличаване на 

енергийната ефективност; 

33. подчертава, като едновременно изтъква необходимостта от запазване на 

технологичната неутралност в зависимост от различните социално-икономически и 

географски условия в държавите членки, огромния потенциал на иновативните 

енергийно неутрални жилища като икономически ефективен начин за намаляване 

на въглеродните емисии в строителния сектор и обикновените домакинства; 

34. подчертава, че производството на енергия от отпадъци ще продължи да играе важна 

роля за отоплението, тъй като алтернативата често е депониране и използване на 

изкопаеми горива, като припомня, че е необходимо да се увеличи рециклирането; 

35. призовава за преразглеждане на съществуващото законодателство, насочено към 

запазване на технологичната неутралност и икономическата ефективност, така че да 

се гарантира, че то не насърчава или дискредитира една технология за сметка на 

друга, например възобновяемата енергия, произведена на място, като например чрез 

използване на слънчевите панели в жилищните сгради, или в близост до дадена 

сграда, следва да се отчита при изчисляването на енергийните характеристики на 

сградата, независимо от източника; 

36. приветства стратегията на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането, в която се 

стига до заключението, че „потребителите трябва да бъдат в центъра на настоящата 

стратегия“ и която има за цел да им даде възможност да използват различни 
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„съвременни технологии и иновативни решения за преминаване към интелигентни, 

ефективни и устойчиви системи за отопление и охлаждане, които могат да доведат 

до икономия на енергия и средства на фирмите и гражданите“; 

37. призовава Комисията, държавите членки и местните органи да разгледат 

специфичните проблеми на сградите в селските райони, които често са по-стари, с 

по-ниска енергийна ефективност, по-неблагоприятни за здравето и осигуряват по-

малък топлинен комфорт. 

38. припомня приноса на възобновяемите енергийни източници за сигурността на 

енергийните доставки в Европа и подчертава високата реактивност на 

хидравличното производство при върхово потребление и опасност от срив в 

електроснабдяването; 

39. призовава Комисията, държавите членки и местните органи, като се има предвид 

рискът от евентуални бъдещи кризи с доставките на природен газ, да включат 

изцяло производството на биогаз от преработка на тор в прилагането на кръговата 

икономика. 
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