
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 



Противодействието на промените в климата ще 
изисква глобално действие, но дори и едно 
инициативно международно споразумение  
само ще предостави архитектурата за промяна,  
а няма директно да я осъществи в Европа. ЕС 
трябва да осигури политическа структура, чрез 
която страните‐членки да могат да предприемат 
стъпки за облекчаване и адаптиране. 

Облекчаването (намаляването на емисиите 
на парникови газове) е фокусиране върху 
възможността за избягване на катастрофално 
изменение на климата. Адаптирането 
(увеличаване на устойчивостта на природните 
екосистеми и общности) управлява вече 
неизбежните влияния като се вземе предвид 
историческия мащаб на глобалните емисии 
на парникови газове. И двете са необходими 
едновременно.

Европа вече е предприела набор от политически 
мерки, особено по отношение на облекчаването. 
Очакваните предизвикателства са следните: да 
се осигури ефективно изпълнение на място на 
мерките; да се максимизират възможностите 
за преобразуване на европейските икономики 
на нисковъглеродна основа; и да се внедрят 
нови механизми, които допълнително да 
намалят емисиите в Европа и да спомогнат за 
управлението на необходимото адаптиране.

5 /
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НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ *  
ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ 

Главната цел на мерките на Европа за намаление 
на емисиите е да се ограничи глобалното 
затопляне до повишение от 2°C над средните 
пред‐индустриални температури. Това е 
предвидено да сведе до минимум риска от 
катастрофално изменение на климата. 

Производството на енергия от изгарянето 
на изкопаеми горива и неефикасното му 
потребление са ключови източници на 
емисиите на парникови газове от страна 
на Европа. Докато емисиите на парникови 
газове се асоциират с промишлените процеси, 
производството, строителството, селското 
стопанство, третирането на отпадъците (и 
тези емисии също трябва да се минимизират), 
най‐голямо влияние оказва интензивното 
използване на въглерод в електричеството, 
отоплението и транспорта (това допринася 
за 58% от европейските емисии на парникови 
газове през 2007 г.).

Отговорът на енергийния въпрос изисква 
трикратни усилия: увеличена енергийна 
ефикасност; увеличено използване на 
нисковъглеродни енергийни източници и 
намалено използване на изкопаеми горива. 
Накратко, ние трябва да променим начина, по 
който произвеждаме енергия, и да консумираме 
по‐малко от нея. Дори и в страните‐членки, 
които са безспорни лидери по отношение 
на възобновяемата енергия, увеличеното 
производство на възобновяема енергия рядко 
е последвано от паралелно намаление на 
използването на изкопаеми горива. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ В ЕВРОПА

Съществуващото законодателство поставя 
задължителна цел за намаление на емисиите за 
Европа от 20% на база на нивата от 1990 г. до 
2020 г. (с възможност за увеличаване до 30% в 
зависимост от същността на международното 
споразумение в Копенхаген, вижте раздел 4). 
Нивото на усилията, полагани за намаление на 
емисиите на парникови газове, което се изисква 
от 27‐те страни‐членки, зависи от съответното 
благоденствие на конкретната страна и нивото 
на взетите до сега мерки. Целта на това е да се 
постигне европейската цел за намаляване на 
емисиите по начин, основан на принципите на 
справедливостта. 

Европейската политика за климата датира от 
повече от десетилетие, като Европейската 
схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) се занимава 
с емисиите на въглероден диоксид от 
специфичен сектор от 01.01.2005 г. Поради 
ескалацията на спешната нужда за действия 
срещу изменението на климата, настойчивостта 
на политиката на ЕС се е увеличила, въпреки 
че все още не е пропорционална на очакваното 
намаление на емисиите, необходимо за 
постигане на дългосрочните цели. 

През 2008 г. Европейският съвет и парламента 
приеха пакет от мерки за климата и енергията, 
предназначени да осигурят целева база за 
постигане на намаление от 20% до 2020 г.  
Мерките в този пакет основно са фокусирани 
на намалението на емисиите, свързани с 
производството на енергия, използването на 
енергията в промишлеността и емисиите от  
транспорта. Пакетът доведе до законодателство, 
което: 

‐ разшири обхвата и подобри Европейската схема за 
търговия с емисии;

‐ постави нови задължителни цели за приемане на 
възобновяеми енергийни технологии (на всяка 
страна‐членка са поставени конкретни цели, за 



да може тези източници да осигуряват 20% от 
енергията в ЕС до 2020 г.) и биогорива (10% от 
всички транспортни горива до 2020 г.); 

‐ постави правила, предназначени да подпомогнат 
устойчивото приемане на новите технологии, 
като например въглеродното улавяне и 
съхранение (CCS), биогорива за транспорта и 
биотечности; 

‐ постави задължителни цели за намаление на 
емисиите от секторите, които не са свързани с 
Европейската схема за търговия с емисии (на 
всяка страна‐членка са поставени конкретни 
цели); и 

‐ определи механизми за декарбонизация на пътния 
транспорт чрез подобрени автомобилни 
технологии и горива.

Пакетът от 2008 г. допълва други по‐ранни 
европейски закони и политики. Най‐общо 
тяхната цел е да се намалят емисиите от 
конкретни продукти или дейности. Пакетът от 
2008 г. основно се фокусира върху намиране 
на отговор на въпроса за енергийното 
производство; докато промяната на приетите 
от нас модели на консумация на енергия 
е еднакво важна, до днес енергийната 
ефикасност е получила сравнително по‐малко 
внимание. Планът от 2006 г. на Комисията 
за действие по отношение на енергийната 
ефективност изисква по‐концентрирани 
усилия в тази област, установявайки, че до 
2020 г. могат да бъдат постигнати икономии от 
20%. В отговор на това, обаче, бе приета само 
незадължителната цел за намаление от 9% до 
2016 г.

Съществуват три ключови елемента в 
законодателството на ЕС, имащи за цел 
промотирането на по‐ефикасни енергийни 
продукти и употреба. Съществуват директиви 
за нивата на емисиите в строителството, 
обозначението на енергийните продукти 
и минимални изисквания за продуктите, 
използващи енергия. Тези механизми все още 
се нуждаят от бъдещо подобрение и развитие; 
в процес на развитие са предложения за 
преобразуване чрез съвместни решения по 
всичките три мерки.



ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ЩАТЕЛЕН НАДЗОР

Европа често е критикувана, че разработва сложни 
закони на ЕС и след това не успява да постигне 
обещаното. Преговорите за климатичния 
и енергиен пакет за 2008 г. бе сериозно 
политическо постижение; ЕС обаче сега трябва 
да изпълни поетите задължения в 27‐те 
страни‐членки на ЕС. Промяната трябва да се 
изпълни за 10 години, за да бъде окончателно 
постигната до 2020 г. Ето защо нивото на 
осъществявания от членовете на Европейския 
парламент надзор върху действията на 
страните‐членки трябва да е високо.

Анализът на предприетите досега мерки от 
страните‐членки установи, че целите 
за увеличаване на използването на 
възобновяемата енергия може да се окажат 
особено проблематични. Отбелязано бе, че на 
много места се очаква увеличено използване 
на възобновяема енергия за отопление, 
въпреки малкия опит в това поле и липсата на 
ясна представа за добиване на суровините и 
нужните технологии. 

ПРЕДСТАВЯНЕТО Е ЛЕСНО, ТРУДНОСТТА Е В 
ПРИКЛЮЧВАНЕТО * ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПАКЕТА 
ЗА 2008 Г.

Както при всички други проекти, последните детайли 
на климатичния и енергиен пакет за 2008 г. 
ще определят общото ниво на инициативност. 
Съвместните решенията на Директивата 
трябва все още да се регулират; като се вземе 
предвид скоростта на законодателния процес, 
някои ключови аспекти са оставени да се 
определят чрез комитология. Алтернативно, 
за аспектите, които се смятат за твърде 
трудни, докладите и предложенията са 
предвидени за следващата година. Например, 
през следващата година Комисията трябва да 
представи доклади и предложения за косвената 
промяна на използването на земята, в резултат 
от европейското търсене на биоенергия и 
изискванията за устойчивост на твърдата 
биомаса, използвана за енергия.

Съществено важни аспекти на новите мерки, 
свързани с устойчивостта на биогоривата, 
финансирането на възобновяемата енергия и 
CCS, както и Европейската схема за търговия 
с емисии бяха оставени нерешени по време 
на вземане на съвместните решения. Как да 
се придвижат тези въпроси ще бъде решено с 
комитологични процедури между септември 
2009 г. и март 2010 г. 

Това не са просто абстрактни, технически 
разглеждани проблеми, те представляват 
фундаментално дефиниране на инициативността 
и ефективността на тези мерки. Европейският 
парламент трябва да намери начин да ангажира 
ефективно страните в решаване на проблемите 
на въглеродно изтичане, устойчивост на 
биогоривата и финансиране на CCS. Съществува 
и неблагоприятната възможност от отхвърляне 
на споразуменията постигнати в комитология, 
за които се очаква да бъдат трудни за използване 
и да предоставят малка възможност за нюанси  
и преговори. Решително важно ще е да се отрази  
в документите, представени за комитология, 
ранното ангажиране на Комисията и дебатите, 
водени в комисиите, отколкото да се разчита 
само на официалните парламентарни пътища.



ПОДГОТОВКА ЗА ЕДИН ПРОМЕНЕН СВЯТ *  
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ПОДХОД  
НА ЕС КЪМ АДАПТИРАНЕТО

Климатичният атлас на размножаващите се в 
Европа птици (публикуван от Кралското 
дружество за защита на птиците (RSPB) 
и „Birdlife International”) картографира 
потенциалните промени в разпределението 
на всички птици, редовно гнездящи на 
континента. Атласът показва, че средното 
специфично потенциално разпространение  
на птиците ще се измести с почти 550 км  
североизточно до края на века. Като 
последица от промяната на благоприятното 
разпространение се предвижда намаление от 
една пета на средното разпространение на 
вида, с ограничено препокриване на сегашния 
и бъдещия ареал. Като последица от това се 
очаква намаление на броя на три четвърти от 
всички европейски гнездящи птици. 

Очаква се промените в климата на Европа да 
изложат нашите екосистеми и общности на 
по‐големи рискове и изпитания в бъдеще. 
Предстои ни двойно предизвикателство, да се 
адаптира европейският начин за изкарване на 
прехраната към тази променена околна среда 
и да се спомогне за намаляване на промените 
в природните екосистеми чрез ограничаване 
на тяхната деградация. С увеличаване на 
устойчивостта на природните екосистеми ние 
спомагаме да се запазят услугите, които те 
предлагат на нашите общности, като например 
управлението на водите. 

Конкретните действия за адаптиране варират 
от леки и сравнително евтини мерки (като 
опазване на водите, промени в схемата 
на отглежданите култури, използване на 
устойчиви на суша култури, обществено 
планиране и повишаване на осведомеността) 
до скъпи мерки за защита и преместване 
(като увеличаване на височината на дигите 
и преместване на пристанища, промишлени 
предприятия и хора от ниско разположените 
крайбрежни зони и наводнени равнини). През 
април 2009 г. Европейската комисия прие 
Бялата книга за адаптирането. Това се допълва 
от други мерки, включващи: Директивата 
за управление на риска от наводненията; 
решението на комисията за водния недостиг; и 
решението на комисията за предотвратяване на 
природни и причинени от човешката дейност 
бедствия.
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