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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи
(2020/xxxx(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 194 от него,

– като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата от 12 
декември 2015 г.,

– като взе предвид цел за устойчиво развитие № 7 на ООН „Осигуряване на достъп 
до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено 
„Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM(2018)0773),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)0066),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено „Тласък 
за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за 
интеграция на енергийната система“ (COM(2020)0299),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавено: 
„Вълна на саниране за Европа - екологизиране на нашите сгради, създаване на 
работни места, подобряване на качеството на живот“ (COM(2020)0662),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за намаляване на емисиите на метан“ (COM(2020)0663),

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г. относно 
Енергийния съюз (COM(2020)0950),

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г. за напредъка по 
отношение на конкурентоспособността на чистата енергия (COM(2020)0953),

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г. относно 
енергийната ефективност (COM(2020)0954),
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– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г. за напредъка в 
областта на възобновяемата енергия (COM(2020)0952),

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавен 
„Енергийните цени и разходи в Европа“ (COM(2020)0951),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2019 г. относно бъдещето на 
енергийните системи в Енергийния съюз, които да гарантират енергийния преход 
и постигането на целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г. и след 
това,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г.,

– като взе предвид инициативата „Водород“, стартирана от австрийското 
председателство на Съвета в Линц на 17 и 18 септември 2018 г.,

– като взе предвид инициативата „Устойчива и интелигентна газова 
инфраструктура за Европа“, стартирана от румънското председателство на Съвета 
на 1 и 2 април 2019 г. в Букурещ,

– като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно 
преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията,

– като взе предвид Директива № 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, 
за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, който понастоящем е в процес на преразглеждане,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и 
за изменение на Директива 2012/27/ЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/943 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия,

– Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно 
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предприятие „Горивни клетки и водород 2“ 

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на 
климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в 
съответствие с Парижкото споразумение1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно Конференцията 
на ООН по изменението на климата за 2019 г., която се провежда в Мадрид, 
Испания (COP25)3,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт4,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че Европейският парламент, Съветът и Комисията одобриха 
целта за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.;

Б. като има предвид, че Парламентът е одобрил целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 60% до 2030 г.;

В. като вземе предвид интеграцията на енергийната система като координирано 
планиране и експлоатация на всички енергоносители и инфраструктура, свързани 
с всички крайни потребители;

Г. като има предвид, че интеграцията на енергийните системи може да задържи 
разходите за европейските органи и европейските граждани в реалистични и 
приемливи граници;

1. подкрепя курса, определен от Комисията в нейното съобщение относно 
стратегията за интеграцията на енергийните системи; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират бързото му прилагане в дух на солидарност; 
насърчава частния сектор да допринесе за неговия успех;

2. счита, че такава стратегия може да помогне на ЕС да постигне своите цели в 
областта на климата, като същевременно запази енергийната достъпност и 
сигурността на доставките чрез разработването на ефективна, интегрирана, 
устойчива, интелигентна и декарбонизирана система;

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
3 Приети текстове, P9_TA(2019)0079.
4 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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Оптимизиране и декарбонизация на енергийните системи

3. отново заявява подкрепата си за принципа „енергийната ефективност на първо 
място“ и припомня, че най-устойчивата енергия е тази, която не се потребява;

4. изразява съжаление относно недостатъчния напредък, постигнат от държавите 
членки, представен в доклада за напредъка в областта на енергийната 
ефективност; насърчава Комисията да предложи по-амбициозни цели, като вземе 
предвид своите препоръки като част от процеса на управление на енергийния 
съюз; във връзка с това приветства стратегията „Вълна на саниране“;

5. призовава Комисията да разшири обхвата на принципа на енергийна ефективност, 
така че да обхване цялата верига за създаване на стойност и всички крайни 
приложения; подчертава потенциала на кръговостта и на повторната употреба на 
отпадъци, енергия и отпадна топлина от промишлени процеси, сгради и центрове 
за данни; обръща внимание на модернизацията на топлофикационните мрежи, 
които могат да играят значителна роля за декарбонизацията на отоплението; 
подчертава потенциала на цифровите инструменти за интелигентното управление 
на енергията;

6. припомня, че енергийният преход ще изисква между 520 и 575 милиарда евро 
годишни инвестиции в инфраструктура; призовава Комисията да разработи 
критерии за устойчиви инвестиции в пълно съответствие с целите в областта на 
климата и интеграцията;

7. потвърждава значението на предварителната оценка и предвиждането на 
необходимостта от нова инфраструктура за производството, преноса, 
разпределението и преобразуването на енергия, за да се оптимизира тяхното 
използване в неутрална по отношение на климата икономика и да се гарантира 
тяхната икономическа жизнеспособност;

8. призовава Комисията да използва преразглеждането на Регламент (ЕС) 
№ 347/2013 относно трансевропейската енергийна инфраструктура, за да включи 
интеграцията на енергийните системи в целите на регламента и десетгодишното 
планиране на развитието на мрежата;

9. призовава за масово внедряване на енергия от възобновяеми източници и 
декарбонизирана енергия; насърчава Комисията да предложи по-амбициозни цели 
за увеличаване на дела на тази енергия в производството на електроенергия, 
тежката промишленост, транспорта, строителството, отоплението и охлаждането;

10. приветства приемането на европейската стратегия за използването на водорода; 
изразява убеждение, че възобновяемият и декарбонизираният водород могат да 
спомогнат за намаляване на постоянните емисии от промишлените процеси и 
тежкия транспорт, които не могат да бъдат декарбонизирани чрез използването на 
електроенергия с нулеви въглеродни емисии; припомня също така 
необходимостта от декарбонизация на съществуващото производство на водород;

11. призовава Комисията да разшири задължението на държавите членки, предвидено 
в Директива (ЕС) 2018/2001, да издават гаранции за произход, така че да се 
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обхванат ниските и нулевите емисии на въглерод и възобновяемите газове;

12. подчертава необходимостта от ускоряване на научноизследователската и развойна 
дейност в областта на технологиите за улавяне, съхранение и повторна употреба 
на CO2;

13. призовава Комисията да предложи амбициозни цели за декарбонизация на 
автомобилния, морския, железопътния и въздушния транспорт; приветства 
съобщението на Комисията за разполагане на един милион зарядни пунктове за 
електрически превозни средства; подчертава необходимостта от адаптиране на 
електрификационните мрежи на европейския автомобилен парк;

Осигуряване на равновесие на енергийните системи

14. отбелязва, че поддържането на равновесието на електроенергийните мрежи и 
управлението на върховото потребление и производство ще бъде по-сложно с все 
по-децентрализиран и възобновяем енергиен микс; припомня, че държавите 
членки остават свободни да определят своя енергиен микс, чието разнообразие е 
от основно значение за гарантиране на сигурността на доставките;

15. потвърждава необходимостта от намаляване на регулаторните пречки, 
подобряване на достъпа до капитал и по-нататъшна подкрепа за проекти за 
съхраняване на енергия по протежение на преносните и разпределителните мрежи 
и на местата за потребление;

16. припомня ролята, която водородът от възобновяеми източници може да играе за 
балансиране на мрежите чрез използване на излишъка от електроенергия от 
възобновяеми източници;

17. припомня значението на междусистемните връзки и на сътрудничеството между 
операторите на мрежи; приветства създаването на регионални координационни 
центрове в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/943;

18. призовава Комисията да проучи начини за допълнително насърчаване на 
разработването на европейски пазар за гъвкавост на търсенето;

19. заявява, че една по-децентрализирана и интегрирана енергийна система изисква 
по-добро прогнозиране на търсенето на енергия; подчертава в тази връзка 
решаващата роля на статистическите и метеорологичните данни; призовава 
Комисията и държавите членки да развият вътрешен пазар за цифрови енергийни 
технологии;

Осигуряване на енергийна достъпност за всички потребители

20. припомня, че основната цел на действията на ЕС в областта на енергетиката е да 
се гарантира правилното функциониране на пазара; призовава Комисията да 
предложи необходимите законодателни промени, за да се гарантират равни права 
за всички потребители и неизкривени ценови сигнали, отразяващи реалната цена 
на енергията и нейния принос за декарбонизацията на икономиката; приветства 
инициативата за преразглеждане на Директива 2003/96/ЕО;
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21. изразява убеждението, че е необходимо потребителите на енергия да се 
насърчават да бъдат по-активни; призовава Комисията да направи оценка на 
пречките, оставащи пред собственото потребление, особено за промишлените 
потребители;

22. потвърждава отново потенциала на енергийните общности и микропредприятията 
да развиват достъпа до по-устойчива енергия, особено за изолираните и 
островните райони и най-отдалечените региони;

Осигуряване на водеща позиция на Европа в областта на технологиите за чиста 
енергия

23. припомня, че една от целите на енергийния съюз е да се намали зависимостта ни 
от вноса; счита, че създаването на полезни взаимодействия може да спомогне за 
постигането на тази цел;

24. подчертава значението на разширяването на конкурентоспособността на 
европейските технологии, за да се гарантира автономността на ЕС в 
стратегическия енергиен сектор; призовава Комисията да подкрепя научните 
изследвания и иновациите чрез различните структурни и секторни фондове; 
припомня водещата роля в световен план на ЕС в областта на спътниковите 
технологии за измерване на емисиите;

25. приветства инициативите, предприети във връзка със стратегическите вериги за 
създаване на стойност; призовава за създаването на съюз за декарбонизирани 
енергийни технологии; призовава Комисията да насърчава участието на МСП в 
подобни съюзи с цел включването на повече държави членки;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Климатичната криза, през която преминаваме, до голяма степен се дължи на масовото 
използване на изкопаеми горива след индустриалната революция, особено в Европа. 
Следователно енергийният преход е неразривно свързан с целта на ЕС за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. 

Настоящият доклад е в пълно съответствие с дебата, провеждан вече от десетилетие по 
отношение на енергийния преход на ЕС, който е крайъгълен камък на неговата политика 
за намаляване на екологичния отпечатък.

В резултат на създаването на енергийния съюз, тази стратегия отразява промяна в 
гледната точка по отношение на енергийните системи, която докладчикът приветства. 
Енергийният преход вече не се разглежда като сбор от отделни предизвикателства — 
например свързани с декарбонизацията на производството на електроенергия, с 
намаляването на зависимостта от изкопаеми горива, с намаляването на търсенето в най-
енергоемките сектори и др. — а по-скоро като разработване на система, даваща 
възможност на всички сектори на европейската икономика да се декарбонизират чрез 
полезни взаимодействия помежду им, но също и между държавите членки. Интеграцията 
на енергийните системи е многовекторна. 

Оптимизиране и декарбонизация на енергийните системи

Докладчикът счита, че предпоставките за интеграция на енергийните системи са 
принципите на оптимизация и кръговост. Досега се смяташе, че енергийните вериги за 
създаване на стойност са линейни — от производството на енергия до крайното 
потребление. Енергийната ефективност, установена като принцип на европейската 
енергийна политика, бе съсредоточена почти изключително върху някои крайни 
приложения.

Този подход няма да е достатъчен за постигане на въглеродната неутралност, към която 
се стреми ЕС за 2050 г., тъй като е ясно, че няма да сме в състояние да декарбонизираме 
цялото си търсене на енергия, ако то остане постоянно или дори се увеличи (особено в 
транспортния сектор). Поради това трябва да преоценим, да преразгледаме и да 
преосмислим начините за оптимизиране на нашата енергия през целия ѝ жизнен цикъл 
— от нейното генерирането до оползотворяването и повторната ѝ употреба. 

Важно е да се отбележи, че увеличаването на дела на възобновяемите източници ще 
намали не само въглеродния ни отпечатък, но и загубите на енергия при производството 
на електроенергия, тъй като коефициентът на първичната енергия от възобновяемите 
източници е по-нисък, отколкото при изкопаемите източници. Въпреки това 
инвестициите, необходими за масовото разгръщане на енергията от възобновяеми 
източници, са значителни и отвеждат до едно просто заключение: за да бъде енергийният 
преход достъпен за икономиката на ЕС и неговите граждани, енергията трябва да се 
пести: дори и тази от възобновяеми източници. 

Представената от Комисията стратегия бележи допълнителна — макар и без съмнение 
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недостатъчно утвърдена — стъпка в ефективността на енергийните мрежи. Докладчикът 
счита, че оптимизирането на инфраструктурата представлява значителен потенциал, 
който все още не се използва в достатъчна степен. Разгръщането на новата 
инфраструктура, по-специално енергийна, за преобразуване и за съхранение, трябва да 
се разглежда като едно цяло, създаващо нови полезни взаимодействия между секторите. 
Ето защо водородът, добит от електроенергия с нулеви въглеродни емисии, предоставя 
интересни възможности, тъй като предлага както нов, по-устойчив източник на топлинна 
енергия, така и нов начин за съхранение и нова форма на гъвкавост.

Този нов подход следва да включва и повече кръговост. Производните продукти от 
промишлени и селскостопански процеси и органичните отпадъци трябва да се третират 
като енергийни източници в качеството им на такива. Отпадната топлина, отделяна от 
промишлените ни отрасли или центрове за данни, трябва да може да бъде 
оползотворявана, например чрез нейното съхраняване или повторното включване в 
топлофикационните мрежи. С други думи, трябва да се създадат нови, по-хоризонтални 
и децентрализирани връзки между различните крайни потребители на енергия, така че 
те в крайна сметка да бъдат по-малко зависими от централизираните енергийни мрежи, 
които са по-трудни за декарбонизация. По този начин този подход отразява пряко 
промишлената стратегия на ЕС.

И накрая, докладчикът проучва начини за ускоряване на декарбонизацията в сектори, в 
които търсенето на енергия не успява да бъде намалено, по различни причини. В някои 
сектори, като например строителството, направените усилия за енергийна ефективност 
все още не са достатъчни. Нисковъглеродните алтернативи в транспортния сектор все 
още не са достатъчно насърчавани и търсенето продължава да нараства въпреки усилията 
за мултимодалност и прехода към нови видове транспорт. В тежката промишленост 
ожесточената конкуренция като цяло и ниските цени на въглеродните емисии също 
забавят инвестициите в по-устойчиви модели на производство. Всички тези 
предизвикателства трябва да бъдат изцяло отчетени, тъй като те все още представляват 
слаби места в стратегията на ЕС за неутралност по отношение на климата.

Осигуряване на равновесие на енергийните системи

Декарбонизацията на енергетиката вече е в ход в голям брой европейски региони, което 
ни предоставя нужния опит, за да разберем възможностите и да предвидим 
предизвикателствата, които тя може да породи за равновесието на мрежите, в т.ч. 
енергийните. Тъй като търсенето на електроенергия се увеличава в сектори като 
транспорта и отоплението, върховото потребление на електроенергия също ще стане по-
изразено. Интегрирането на енергийните системи може да спомогне за съвместяването 
на това върхово потребление с все по-неравномерното производство на електроенергия. 
Преобразуването на електроенергията във водород например предлага решения за 
съхраняване на излишъка в периоди на върхово производство. 

От друга страна, управлението на енергийните мрежи може да извлече голяма полза от 
по-голямата гъвкавост в търсенето. Тази гъвкавост може да започне на ниво мрежа. 
Цифровизацията и появата на решения, обединяващи например големи количества 
данни, ще бъдат от основно значение, за да се гарантира равновесието на мрежите в 
реално време. На равнище производство се приветства и разработването на „цифрови 
близнаци“ на електроцентралите. 
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Гъвкавостта и устойчивостта на мрежите несъмнено ще дойдат и от тяхната 
взаимосвързаност — и в този смисъл усилията за развитие на тези енергийни 
междусистемни връзки трябва да бъдат запазени. Докладчикът счита също така, че 
задачите на бъдещите регионални координационни центрове, но също така и на 
Агенцията за сътрудничество между регулаторите, са от съществено значение. 

И накрая, цифровите технологии и използването на данните могат да ни помогнат да 
предвидим по-добре търсенето на енергия. На ниво строителство понастоящем се 
появява пазар за технологии за енергийно управление и ЕС трябва да действа за 
премахването на пречките пред този род дейности. Всички тези иновации трябва да 
бъдат допълнително насърчавани и подкрепяни от фондовете на ЕС, тъй като те са 
разнообразни и намаляват уязвимостта на енергийните системи. 

Осигуряване на енергийна достъпност за всички потребители

Докладчикът държи на принципа на достъпност, който е резултат от добре 
функциониращи пазари и от цени, приемливи за потребителите. В сектора на 
енергетиката достъпността включва и географски съображения. ЕС и държавите членки 
следва да могат да гарантират достъп до по-устойчива енергия за всички, както за частна, 
така и за професионална употреба. 

Така самите потребители трябва да станат пълноправни участници в енергийната 
система, произвеждайки самите те енергия, но също така и намалявайки, доколкото е 
възможно, потреблението си по време на периодите на върхово потребление. 
Собственото потребление и енергийните общности все още са изправени пред 
значителни регулаторни и финансови пречки, за чието премахване ЕС може да спомогне. 

В по-общ план законодателството на ЕС трябва да бъде актуализирано, за да отрази 
новите съображения. Преразглеждането на законодателството в областта на 
електроенергията и енергията от възобновяеми източници е решаваща първа стъпка, но 
възможностите за собствено потребление трябва да бъдат достъпни за всички, 
включително за потребителите на газ и за промишлените потребители.

Разглежданите въпроси са още по-важни за по-изолираните, островните и най-
отдалечените райони, които на практика са по-слабо свързани с мрежите и често страдат 
от по-високи цени на енергията.

Осигуряване на конкурентоспособност и на водеща позиция на Европа в областта 
на технологиите за чиста енергия 

Тъй като светът вече от една година е изправен пред безпрецедентна здравна и 
икономическа криза, ЕС изглежда най-накрая готов да обсъди необходимостта да се 
гарантира стратегическата ни автономност във веригите за създаване на стойност, които 
са особено важни за нашата икономика. Докладчикът е на мнение, че енергетиката е 
първата от тях.

ЕС има възможността да бъде дом на лидери в областта на новите енергийни технологии. 
Това лидерство трябва да се запази, тъй като то ще бъде задължително условие за 
постигане на неутралност по отношение на климата. Трябва да разработим политика за 
иновации и научноизследователска и развойна дейност, съизмерима с нашите енергийни 
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амбиции. 

Това се осъществява преди всичко чрез различните финансови инструменти на ЕС 
(структурни и секторни фондове като „Хоризонт Европа“, Фонда за иновации, LIFE или 
InvestEU). Предоставянето на възможности за европейско финансиране на европейски 
икономически субекти е част от нашата стратегия за автономност и ще им даде 
възможност да се конкурират и на световните пазари.

Друг ключов елемент за гарантиране на конкурентоспособността на заинтересованите 
страни в енергетиката по време на прехода е използването на съществуващото ноу-хау в 
днешните енергийни сектори. Дори и определени дейности да бъдат преустановени, 
натрупаните от тях умения и ноу-хау трябва да бъдат запазени. Такъв е случаят например 
с интеграцията на мрежите. 

Докладчикът благодари на всички, които спомогнаха за изготвянето на този документ.


