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Мерките на ЕС за осигуряване на чиста и зелена 
енергия

Енергията ни е нужна за отопление, придвижване и още хиляди неща, но е 
източник на много емисии. Прочетете как ЕС иска да направи сектора по-устойчив.

Възобновяемите енергийни източници ще имат все по-голямо значение в бъдеще 

Около три четвърти от емисиите на парникови газове в ЕС, причинени от хората, са 
свързани с производството на енергия, отоплението или транспорта ̶ все неща, които са 
неразделна част от нашето ежедневие. В бъдеще ще продължим да се нуждаем от 
енергия, но за да постигнем неутралност спрямо климата до 2050 г., емисиите, които са 
свързани с нейното производство и потребление, ще трябва да намалеят драстично. 
 
През 2021 г. цените на природния газ и електричеството нараснаха значително. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180301STO98928/parnikovite-ghazove-vliianieto-na-razlichni-strani-i-sektori-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180109STO91387/promeni-v-klimata-es-postavia-aktsent-vrkhu-chistata-energhiia


Европейският съюз е силно зависим от внос на енергийни източници, особено на 
природен газ (около 90% от потреблението през 2019 г. е било от внос) и нефтени 
продукти (97% от потреблението през 2019 г.). Това прави енергийния пазар уязвим на 
външни шокове. 
 
Решението може да бъде търсено в засилване на сътрудничеството и на връзките 
между енергийните мрежи на държавите в ЕС, както и в използването на все повече 
възобновяеми източници на енергия. 
 

Прочетете как ЕС стимулира добиването на енергия от възобновяеми източници.

По-добра свързаност
 
Свързването на енергийната инфраструктура между страните в ЕС може да помогне за 
намаляване на зависимостта от един доставчик и да намали риска от смущения в 
мрежата. 
 
ЕС има правила за финансиране на трансгранични енергийни проекти. На всеки две 
години се избират ключови проекти, които след това могат да кандидатстват за 
европейски средства и да получат по-лесно нужните разрешителни за реализация. 
 
През април 2022 г. Парламентът прие споразумение със Съвета за постепенно спиране 
на финансирането на проекти за природен газ и за пренасочване на средствата към 
изграждане на инфраструктура за използване на водород, както и за улавяне и 
съхранение на въглероден двуокис.

Водород от възобновяеми източници
 
Когато водородът се използва като енергиен източник, той не причинява емисии на 
парникови газове. По оценки той може да задоволи между 20 и 50% от енергийните 
потребности в транспорта и между 5 и 20% от потребностите в промишлеността към 
2050 г. 
 
Въпросът е как се добива водородът ̶ дали по устойчив начин или чрез използването на 
изкопаеми горива. Европейският парламент настоява, че е нужно да се прави ясно 
разграничение между методите за производство и да се заложи на онези, които не 
причиняват емисии.

Повече възобновяеми източници на енергия
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41488d59-2032-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20221128STO58001/energhiia-ot-vzobnoviaemi-iztochnitsi-kak-es-stimulira-sektora
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/energhien-siuz/20200630STO82386/energhiyni-mrezhi-parlamentt-iska-obvrzvane-s-tselite-za-klimata
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220401IPR26530/ep-podkrepia-aktualiziranite-nasoki-za-transevropeyskata-energhiyna-infrastruktura
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220401IPR26530/ep-podkrepia-aktualiziranite-nasoki-za-transevropeyskata-energhiyna-infrastruktura
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/energhien-siuz/20210512STO04004/vodorodt-i-strateghiiata-na-es-za-chista-energhiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/energhien-siuz/20210512STO04004/vodorodt-i-strateghiiata-na-es-za-chista-energhiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210519IPR04310/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210519IPR04310/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems


В момента вятърът е единственият възобновяем източник на енергия, който се 
използва в промишлен мащаб, но ЕС търси и други алтернативи ̶ например, енергия от 
приливите, големи соларни инсталации във водни басейни и използване на водорасли 
за биогорива. 
 
Европейската комисия предлага стратегия за значително увеличаване на 
произвежданата енергия от възобновяеми източници в моретата. Капацитетът само на 
вятърните турбини, разположени отвъд сушата, следва да нарасне от 12 гигавата към 
момента на 300 гигавата към 2050 г. Парламентът ще изрази позиция по стратегията.

По-амбициозни цели
 
Засиленото използване на възобновяеми източници на енергия и подобряването на 
енергийната ефективност са нужни, за да намалим емисиите от енергийния сектор. Към 
момента Европейският съюз си е поставил за цели към 2030 г. да постигне 32% дял на 
възобновяемите източници в общото потребление на енергия и да намали енергийното 
си потребление с 32,5%. 
 
В рамките на законодателни предложения по Европейския зелен пакт Комисията 
предлага тези цели да бъдат направени още по-амбициозни. 
 
Прочетете повече по теми, свързани с енергетиката:

Енергийна ефективност: нови правила за сградите и домовете• 
Какво показват етикетите на електрическите уреди• 

Допълнителна информация
Публикация със статистически данни за енергийния сектор в ЕС
Страница на Европейската комисия за нуждата от трансформиране на енергийната 
инфраструктура в ЕС 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20171124STO88813/vzobnoviaemi-iztochnitsi-na-energhiia-ambitsiozni-tseli-za-evropa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3541
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41488d59-2032-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/news/in-focus-making-eus-energy-infrastructure-fit-climate-neutrality-2021-jun-15_bg
https://ec.europa.eu/info/news/in-focus-making-eus-energy-infrastructure-fit-climate-neutrality-2021-jun-15_bg
mailto:webmaster@europarl.eu

