
 

AD\1136570BG.docx  PE605.922v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
 

2017/2084(INI) 

25.10.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия 

(2017/2084(INI)) 

Докладчик по становище: Щефан Ек 

 



 

PE605.922v02-00 2/8 AD\1136570BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1136570BG.docx 3/8 PE605.922v02-00 

 BG 

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. признава, че Европейският съюз е един от световните лидери и най-големите 

публични източници на финансиране в областта на чистата енергия; счита, че 

научните изследвания и иновациите – като се има предвид, че финансирането в тази 

област възлиза на над 10 милиарда евро – са от ключово значение за подпомагането 

на конкурентоспособността и водещата роля на ЕС в световен мащаб в областта на 

усъвършенствани енергийни технологии и решенията в областта на енергийната 

ефективност; 

2. счита, че гражданите – в ролята си на потребители, производители и доставчици – 

представляват основният канал за възприемането от страна на обществото на 

нисковъглеродните новаторски решения, които имат значително въздействие върху 

нивата на потреблението на „зелена“ енергия; поради това призовава Комисията и 

държавите членки да концентрират повече усилия върху улесняването и 

подобряването на достъпа на гражданите до тези решения, включително на 

национално и, по-специално, на общностно равнище; във връзка с това подкрепя 

намерението на Комисията за декарбонизация на сградния фонд на ЕС до 2050 г., 

тъй като само на него се дължат над 40% от крайното търсене на енергия в ЕС; 

изразява загриженост относно посочените в съобщението на Комисията 

инструменти и финансово подпомагане, които са на разположение за справяне с 

това голямо предизвикателство; 

3. приветства факта, че Комисията потвърди отново амбицията си да ускори прехода 

към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, като представи всеобхватна 

стратегия относно стимулите за частни инвестиции, адаптирани към специфичните 

потребности финансови инструменти и финансиране за научноизследователски 

дейности и иновации; в тази връзка приветства решението на Комисията да 

инвестира над 2 милиарда евро от всички средства по работната програма 

„Хоризонт 2020“ за периода 2018—2020 г. в научни изследвания и иновации в 

областта на чистата енергия, електромобилността, декарбонизацията на сградния 

фонд и интегрирането на възобновяемите енергийни източници; 

4. посочва, че научните изследвания и иновациите допринасят за превръщането на 

Европа в по-добро място за живот и работа, като насърчават 

конкурентоспособността и засилват растежа и създаването на работни места; 

отбелязва, че действията за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия 

следва да бъдат силно поощрявани чрез насърчаването на публичните и частните 

инвестиции и на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, като 

същевременно се смекчи социалното въздействие на прехода към чиста енергия; 

5. подчертава ключовата роля на политиките в областта на климата и чистата енергия 

като движеща сила за иновации в реалната икономика; припомня, че 

задължителните стандарти и цели укрепиха водещата роля на ЕС в областта на 

екоиновациите и изразява загриженост, че без засилване на сегашните амбиции в 

областта на климата и чистата енергия ЕС вече губи своята водеща позиция на 
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пазара на новите технологии и концептуалните иновации; 

6. признава, че повишеното равнище на финансиране за научноизследователски 

проекти ще доведе до намаляване на разходите и по-голяма конкурентоспособност 

на европейската промишленост за съхраняване на енергия; насърчава държавите 

членки да обединят своите ресурси за осъществяването на мащабни проекти в 

областта на нисковъглеродните иновации с цел подобряване на сътрудничеството 

между ключовите европейски заинтересовани страни в областта на научните 

изследвания; счита, че това ще доведе до ускоряване на координацията на тези 

заинтересовани страни, с което ще ги направи по-конкурентоспособни; 

7. подчертава потенциала на улавянето и съхранението на въглероден диоксид като 

новаторско решение за ефективно намаляване на емисиите от използването на 

енергия от изкопаеми горива в промишлените процеси; 

 8. припомня, че качеството на регулаторната уредба и почтеността в държавния сектор 

са две измерения на публичното управление, които са от решаващо значение за 

инвестициите в иновации и инфраструктура в областта на чистата енергия; 

подкрепя по-интензивното прилагане на различните финансови инструменти с цел 

възприемане на новаторските решения в областта на чистата енергия както от 

публичните, така и от частните организации; отбелязва пропуските в частното 

финансиране на новаторски технологии и приканва за по-добро използване на 

публичните средства, за да се подобрят входящите частни инвестиции; 

9. подчертава значението на Програмата на ЕС за градовете и приветства 

политическия процес на прехвърляне на правомощия към местните и регионалните 

органи за извършването на „зелени“ инвестиции, с което се улеснява 

сътрудничеството в тази област; подчертава значението на Световния конвент на 

кметовете за климата и енергетиката, като се има предвид същественото участие на 

местните и регионалните органи в прехода към нисковъглеродна икономика; 

10. отбелязва, че нашите морета и океани представляват огромен възобновяем източник 

на енергия, по-специално по атлантическото крайбрежие, и също така могат да 

станат основен източник на чиста енергия; отбелязва, че енергията от морски 

възобновяеми източници, което включва както морските ветрове, така и самия 

океан, дава възможност на ЕС да генерира икономически растеж и да създава 

работни места, да увеличи сигурността на енергийните си доставки и да засили 

конкурентоспособността чрез технологични иновации; 

11. подчертава, че общественото водоснабдяване и канализация са енергоемки и също 

така допринасят за емисиите на парникови газове от непречистени отпадни води; 

отбелязва необходимостта да се насърчават последователни политики в рамките на 

кръговата икономика, особено с оглед на ключовото значение на връзката между 

енергията и водата, като се използва по-ефективно водата, като се намали 

потреблението на енергия и се насърчава доставянето на материали с пазарна 

стойност, въвеждането на нови системи за автоматизация и ефикасни и достъпни 

информационни системи, както и иновациите и новите технологии; 

12. подчертава значението на това да се гарантира, че в бъдеще европейският преход 

към нисковъглеродна икономика ще бъде ориентиран към интересите на всички, 
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като се съсредоточи основно върху нуждите на потребителите, МСП и 

обществените услуги; насърчава възлагането на обществени поръчки за новаторски 

нисковъглеродни решения; 

13. препоръчва увеличаване на усилията за инвестиране в научноизследователска 

дейност и иновации, в технологично и свързано със здравето образование на 

учениците и студентите, както и в сътрудничеството в рамките на триъгълника на 

знанието — образование, наука и стопанска дейност, включително относно 

възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност и тяхното 

въздействие върху околната среда и върху здравето на гражданите; 

14. счита, че европейските политики в областта на енергетиката и водите следва да 

бъдат свързани, като се поощрява сътрудничеството и по-тясната интеграция с 

други промишлени сектори, като се насърчават новаторски модели за финансиране 

и се използват повече възобновяеми енергийни източници вместо изкопаеми горива 

в градския воден цикъл, без да се жертват надеждността и ефикасността; 

15. подчертава, че бремето, което представляват влошаването на състоянието на 

околната среда, замърсяването на въздуха и разходите, свързани със здравето, в 

резултат на добива и изгарянето на изкопаеми горива, трябва да бъде въпрос, към 

който е насочено вниманието на всички заинтересовани страни; счита, че 

субсидиите за изкопаемите горива представляват значителна пречка за иновациите в 

областта на чистата енергия и настоява за пренасочването на тези средства за 

финансиране на иновации в областта на чистата енергия и за нейното използване; 

призовава Комисията и държавите членки да разработят съвместно пътна карта за 

постепенното прекратяване до 2020 г. на субсидиите за изкопаеми горива , които да 

бъдат заменени от съразмерни субсидии за национални и общностни проекти за 

чиста енергия, със стриктни срокове и специфични за отделните държави и 

измерими резултати; 

16. отбелязва пакета „Чиста енергия“, представен от Комисията на 30 ноември 2016 г., с 

който се въвежда регулаторна уредба за възобновяемите енергийни източници и 

вътрешния пазар на енергия с цел да се гарантират сигурността на доставките и 

енергийната ефективност в Европейския съюз в периода след 2020 г.; изразява 

съжаление обаче, че този пакет не засяга предоставянето на субсидии за 

изкопаемите горива и ядрената енергия и не въвежда правила за интернализиране на 

външните разходи, породени от тези дейности; 

17. подчертава значението на икономията на енергия и на енергийната ефективност в 

контекста на иновациите в областта на чистата енергия; подчертава, че енергийната 

ефективност трябва да се разглежда както по отношение производството на 

горива/енергия, така и във връзка с тяхното използване; 

18. припомня ангажимента на страните по Споразумението от Париж за запазване и 

увеличаване на поглътителната способност на горите и отбелязва ограничения 

потенциал на биоенергията, тъй като нейното използване може да има отрицателно 

въздействие върху климата, екосистемните услуги и други аспекти, свързани с 

околната среда; 

19. признава значението на новия Европейски консенсус за развитие, подписан през 
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юни 2017 г., който определя обща визия и рамка за действия от страна на ЕС и 

неговите държави членки в областта на сътрудничеството за развитие; отбелязва, че 

за първи път 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и свързаните с тях цели, които 

трябва да бъдат постигнати до 2030 г., са всеобщо приложими за всички държави, с 

оглед на ангажимента на ЕС да поеме водещата роля при прилагането им; 

отбелязва, че с Консенсуса политиката на Съюза за развитие се привежда в 

съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и се определят важни 

мерки в областта на устойчивата енергетика и изменението на климата; 

20. признава значението на преработката на тор, био ферментацията и хранителното 

обогатяване за селскостопанската икономика и енергийния преход в Съюза и в 

държавите членки, например чрез производството на „зелен“ газ, електроенергия и 

топлинна енергия и произтичащите икономии на енергия, подобряване на 

качеството на въздуха и почвата и намаляване на емисиите; 

21. посочва, че енергийната бедност засяга около 54 милиона граждани на ЕС (10,8% от 

населението на ЕС), които не са били в състояние да отопляват в необходимата 

степен домовете си през 2012 г.; призовава Комисията да насърчава силна политика 

за енергийна ефективност на сградите, които имат най-голям дял (40%) от 

потреблението на енергия в ЕС, чрез насърчаване на ремонтни работи, като 

дългосрочната цел е декарбонизацията на европейския сграден фонд, който в 

момента е далеч от желаното състояние по отношение на енергийната ефективност. 
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