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2ЕС, енергетика и изменение 
на климата

През 2016  г., която е  годината с  най-високи официално регистрирани 
температури, светът е  бил средно с  1,1  °C по -топъл ,  отколкото 
в прединдустриалния период. Изменението на климата и причините за него 
вече не са предмет на сериозен научен дебат. Според Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (IPCC) въздействието на човека върху 
климатичната система е видно и се доказва от увеличението на концентрациите 
на парникови газове в атмосферата и наблюдаваното затопляне.

Енергетиката и  изменението на климата са тясно свързани помежду 
си. Производството на енергия, главно от преобразуване и  изгаряне 
на изкопаеми горива, и  потреблението на енергия  — например от 
промишлеността, домакинствата и транспорта — са отговорни за 79 % от 
емисиите на парникови газове в ЕС.

В резултат на това ефективните действия във връзка с производството на 
енергия и нейното потребление са от съществено значение за борбата 
с  изменението на климата. Енергетиката и  изменението на климата 
поставят много въпроси, които могат да се разгледат най-добре чрез 
съвместна работа на държавите. Поради това те имат приоритетно място 
в дневния ред на ЕС.
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Емисии на парникови газове 
за 2015 г. по източници

Производство
и потребление на енергия 

във всички сектори

Изхвърляне и обработване
на отпадъци

Земеделие

Промишлени процеси /
използване на продукти

79 %

8 %

10  %

3 %

Емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. по 
източници

Източник: Европейска агенция за околна среда, Парникови газове – приложение за 
преглеждане на данни, 2017 г.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Настоящият обзорен доклад на действията на ЕС в областта на енергетиката 
и изменението на климата има за цел:

 ο да направи общ преглед на дейността на ЕС в тази област;

 ο да обобщи основната одитна дейност на Европейската сметна па-
лата (ЕСП) и другите върховни одитни институции (ВОИ) в ЕС, извър-
шена до момента;

 ο да определи основните предизвикателства, за да предостави ин-
формация за законодателния дебат и за бъдещата одитна дейност.

Цел и подход на 
настоящия обзорен 
доклад
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Подход

21 генерални дирекции на Комисията
Европейска агенция за околна среда
Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР)
Секретариат на Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата 
(РКООНИК)
Информационни посещения в:
- Германия
- Полша
- Испания

Директиви, регламенти, 
решения, стратегии, 
оценки на въздействието, 
оценки и проучвания на ЕС
Относима съдебна 
практика на ЕС 
Публикувани академични 
изследвания

Събиране на над 650 доклада на ВОИ за 
одити на изпълнението, свързани
с енергетиката, политиката в областта на 
климата и инвестициите, свързани със 
смекчаването на последиците
и адаптирането към изменението на 
климата 

Подбор за задълбочен прочит на 269-те 
най-подходящи доклада, публикувани 
между януари 2012 г. и март 2017 г.

 

Анкета сред ВОИ на ЕС 
относно одитната им дейност 
и предизвикателствата, пред 
които са изправени 

Семинар с участието на ВОИ 
на ЕС относно одита
в областта на енергетиката
и климата

Документален анализ на: Интервюта:



6Енергетика и изменение на 
климата: какво прави ЕС

ЕС определя рамка за политиките в областта както на енергетиката, така 
и на изменението на климата. Някои области, като например изборът на 
енергиен микс, остават в рамките на компетентността на държавите членки. 
В международен план ЕС и неговите държави членки поемат водеща роля 
в международните споразумения в областта на климата, като например 
Парижкото споразумение от 2015 г.

В областта на енергетиката важна част от действията на ЕС е създаването 
на вътрешен енергиен пазар, който да даде възможност за свободен поток 
и търговия без граници на газ и електроенергия в рамките на територията на 
ЕС. Вътрешният енергиен пазар има за цел да постигне по разходноефективен 
начин целите на политиката на ЕС в областта на енергетиката за предоставяне 
на устойчива и безопасна енергия на достъпни и конкурентни цени.
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Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз

Енергиен
съюз

Енергийна 
ефективност, 

допринасяща за 
ограничаване на 
потреблението

Декарбонизация 
на икономиката

Напълно 
интегриран 
европейски 

енергиен пазар

Научни
изследвания, 

иновации
и  

конкурентоспособност

Енергийна игурност, 
солидарност

и доверие

Източник: Европейска комисия, Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз 
с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата, 
(COM(2015) 80 окончателен от 25.2.2015 г.);

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF


8Смекчаване на последиците от 
изменението на климата

В областта на изменението на климата всички действия на ЕС са насочени 
към смекчаване на последиците от настъпващите промени чрез намаляване 
на емисиите на парникови газове.

ЕС е определил цели за 2020 г. и 2030 г. — да намали емисиите на парникови 
газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници 
в потреблението на енергия и да повиши енергийната ефективност. До 2050 г. 
ЕС възнамерява да намали своите емисии на парникови газове с 80 %—95 % 
в сравнение с равнищата от 1990 г.

Определените от ЕС цели и целеви нива за намаляване на емисиите на 
парникови газове за 2030 г. и 2050 г. няма да бъдат постигнати без значителни 
допълнителни усилия. За да бъдат изпълнени целевите нива за 2030  г., 
годишните усилия за намаляване на емисиите ще трябва да се увеличат с 50 % 
през следващото десетилетие. Най-съществената промяна обаче ще бъде 
необходима след 2030 г., когато процентът на намаление на емисиите ще трябва 
да надхвърли историческите нива три до четири пъти, за да се постигне целта 
за 2050 г.
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Тенденции в емисиите на парникови газове в ЕС, 
прогнози, цели и целеви нива за намаляване
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0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000

- 1,0 % годишно

- 95 %

- 80 %- 4,6 % годишно

- 3,3 % годишно

- 40 %- 1,5 % годишно

- 20 %

Необходими усилия за постигане на целта за 2050 г. (-95 %)

Цел за 2050 г. (-95 % спрямо 1990 г.)
Необходими усилия за постигане на целта за 2030 г.
Необходими усилия за постигане на целта за 2050 г. (-80 %)

Цел за 2050 г. (-80 % в сравнение с 1990 г.)Исторически данни за емисии на парникови газове
Прогнози при съществуващите мерки
Прогнози при допълнителни мерки
Цел за 2020 г. (-20 % в сравнение с 1990 г.)
Цел за 2030 г. (-40 % спрямо 1990 г.)

Година
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 2045 г. 2050 г.

Източник: Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в Европа през 
2016 г. — Проследяване на напредъка по отношение на целите на Европа в областта на 
климата и енергетиката, 2016 г.

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe


10Смекчаване на последиците от 
изменението на климата

За реализирането на заложените цели за намаляване на емисиите на парникови 
газове в ЕС следва да допринесат всички сектори на икономиката.

Със схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) Съюзът е определил 
пределни стойности за общите емисии от някои сектори на енергоснабдяването, 
енергийно интензивни промишлени отрасли и полети в рамките на ЕИП, като 
наред с това е създал пазар за квоти за емисии, като по този начин е „определил 
цена“ за въглеродните емисии.

За другите сектори подходът на „разпределяне на усилията“ се изразява 
в намаляване на емисиите посредством целеви нива за тяхното ограничаване, 
определени за всяка държава членка. Държавите членки носят индивидуална 
отговорност за определянето и изпълнението на националните политики 
и мерки за постигане на тези целеви нива.

Тези подходи са съпътствани от мерки на ЕС и  на национално ниво за 
увеличаване на енергията от възобновяеми източници и  енергийната 
ефективност.
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Емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. по 
сектори

Схема на ЕС 
за търговия 
с емисии

Отпадъци

Земеделие

Транспорт

Сгради

Промишленост

Енергоснабдяване

Емисии на ПГ в ЕС през 2015 г. по сектори

Разпределяне
на усилията

12 %

19 %

29 %

26 %

11 %

3 %

Източник: Европейска агенция за околна среда, Парникови газове – приложение за 
преглеждане на данни, 2017 г.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data


12Адаптиране към 
изменението на климата

Дори усилията за намаляване на емисиите на парникови газове да бъдат 
успешни и целта на Парижкото споразумение — да се задържи повишаването 
на световната температура от прединдустриалната ера насам под 2 °C — да 
бъде постигната, необходимо е адаптиране към променящия се климат. 
Изменението на климата вече влияе върху околната среда, обществото 
и икономиката, като понастоящем затоплянето е малко над 1 °C в сравнение 
с прединдустриалната епоха.

Климатът в Европа ще се различава съществено при повишаване на 
температурата с цели 2°C. Сценарият за повишаване от 2°C е средна стойност 
в световен мащаб: дори в случай на изпълнението му, в някои региони 
температурите ще се повишат с много повече от 2°C. До 2071—2100 г. в някои 
части на Скандинавия температурите биха могли да се повишат средно с 5°до 
8°C спрямо температурите в периода 1961—1990 г. През лятото температурите 
биха могли да се повишат средно с 3°C до 4°C в по-голямата част на Испания и 
в северна Скандинавия.
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(сценарий за повишение с 2 °C в световен мащаб)

Сезонна промяна в температурата в °C за периода 
2071—2100 г. в сравнение с 1961—1990 г.

Източник: Адаптирано от „Въздействие върху климата в Европа“, проект PESETA II на СИЦ, 
2014 г. Данни от Dosio и Paruolo 2011 г. и Dosio и др. 2012 г.

Няма 
данни

Зима Лято

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf


14Адаптиране към изменението на климата

Дори ако се приеме, че средното увеличение на температурите с не повече от 
2°С над равнището от прединдустриалната ера ще бъде постигнато, промените 
в режима на валежите от дъжд и сняг също могат да бъдат значителни. До 
2071—2100 г. валежите през зимата може да се увеличат с над 25 % в някои 
части на Централна Европа и Скандинавия спрямо нивото от периода 1961—
1990 г. Нивото на валежите през лятото може да намалее с над 50 % в голяма 
част от средиземноморското крайбрежие на ЕС.

Някои въздействия на изменението на климата надхвърлят границите 
на отделните държави членки — например един наводнен в резултат от 
изменението на климата речен басейн може да обхване територията на повече 
от една държава.

Основата за действията на ЕС в областта на адаптирането е стратегията на ЕС за 
адаптиране към изменението на климата от 2013 г., с която държавите членки се 
насърчават да предприемат действия, но те не са задължителни. Адаптирането 
се разглежда в различна степен и в секторното законодателство на ЕС.
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(сценарий за повишение от 2 °C в световен мащаб)

Промяна в сезонните валежи (в проценти) за 
периода 2071—2100 г. в сравнение с 1961—1990 г.

Източник: Адаптирано от „Въздействие върху климата в Европа“, проект PESETA II на СИЦ, 
2014 г. Данни от Dosio и Paruolo 2011 г. и Dosio и др. 2012 г.

Няма 
данни

Зима Лято

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf


16Действия на ЕСП и ВОИ

През последните години ЕСП и националните върховни одитни институции 
(ВОИ), наричани заедно ВОИ на ЕС, извършват одит на широк спектър от 
теми в областта на енергетиката и изменението на климата.

Одитите в областта на енергетиката съставляват най-голям дял от изготвените 
доклади. При одитите е установено, че ходът на завършването на вътрешния 
енергиен пазар на ЕС е забавен от различията в начина, по който държавите 
членки прилагат законодателството на ЕС и управляват енергийните си пазари.

Независимо от увеличаването на възобновяемите енергийни източници 
и намаляването на техните цени в световен мащаб, одитите разкриват липса 
на икономическа ефективност и  пречки пред инвестициите. Проблеми 
с икономическата ефективност са установявани редовно и в одитите в областта 
на енергийната ефективност. В областта на ядрената енергетика ВОИ са 
установили значителни увеличения на цените и забавяния.

Одитите показаха също, че преходът към нисковъглеродни видове транспорт 
не се осъществява в достатъчна степен.

В  областта на адаптирането към изменението на климата одитите се 
фокусират главно върху наводненията. Тук одиторите са разкрили проблеми 
при предотвратяването, защитата и реагирането при наводнения.

В някои области на енергетиката и климата до момента са извършени по-
малко одити:

 ο адаптиране;
 ο инвентаризация на емисиите на парникови газове в ЕС и в държавите 

членки;
 ο трети етап на Схемата за търговия с емисии на ЕС;
 ο емисии от автомобилния транспорт;
 ο емисии от селското стопанство.
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Одитни доклади на ВОИ на ЕС относно енергетиката 
и изменението на климата

Източник: ВОИ на ЕС, доклади (януари 2012 г.— март 2017 г.).

Други сектори, 
например 

транспорт, 
отпадъци

и земеделие

СТЕ на ЕС и Киото

 
 

 
 

 

269

 
 

  

 
 

Адаптиране

Енергетика

Хоризонтални теми

Доклади на ВОИ на ЕС

101 (38 %)

16 (6 %)

28 (10 %)

52 (19 %)

72 (27 %)



18Основни предизвикателства

В  настоящия обзорен доклад са откроени седем области с  основни 
предизвикателства, за да се обрисува контекстът на настоящото разглеждане 
на основните предприети трансформации, да се стимулира дебат между 
заинтересованите страни и да се определят потенциалните възможности 
и рискове за бъдещи одити.

1. Управление на енергетиката и изменението на 
климата

Енергетиката и изменението на климата следва да се разглеждат заедно. 
Освен това действията, които една държава членка избира да предприеме, 
може да се отразят върху ситуацията в други държави членки, както и върху 
постигането на общите цели на ЕС. В ЕС са необходими ефективни системи 
за управление, за да се управляват и наблюдават мерките в областта на 
енергетиката и климата, да се намаляват рисковете, да се избягва дублирането 
и да се гарантира напредък, като същевременно се търсят разходно ефективни 
решения.

Одитите в публичния сектор могат да играят важна роля за осигуряване 
на управленска отговорност относно постигането на правителствените цели 
и ангажименти, както и за запазване на доверието на гражданите в техните 
правителства и в ЕС. Ролята на ВОИ на ЕС обаче до този момент е ограничена 
по отношение на одитирането на някои важни системи за управление 
на енергетиката и  климата и  мониторинг на процесите, като например 
инвентаризациите на парниковите газове.
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Седем основни области на предизвикателства 
в областта на енергетиката и изменението на 
климата

Научни 
изследвания 
и иновации

Енергиен
преход

Основана на 
факти политика

Участие 
на гражданите

Управление

Финансиране

Адаптиране
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2. Основана на факти политика

Качествените данни, анализи и модели остават важни инструменти за 
оценка на възможностите в политиките за енергетиката и климата и ще бъдат 
необходими за интегрираните национални планове за енергетиката и климата, 
които държавите членки следва да изготвят в рамките на предложения 
Регламент за управление на енергийния съюз.

3. Енергиен преход

Все още са необходими съществени промени в електроенергийната 
система за справяне с  предизвикателства като променливостта на 
производството на енергия от интермитентни възобновяеми източници, 
съхранението, децентрализираното производство на енергия и  по-
динамичното управление на потреблението. Енергийната инфраструктура 
в рамките на и между държавите членки все още не е напълно разработена за 
интегрирани пазари.

Инвестициите в инфраструктура ще трябва да се основават на дългосрочно 
разбиране на въздействията им върху климата и други области. Възможно 
е да се наложи нови или съществуващи активи с високи въглеродни емисии 
да бъдат закрити по-рано от очакваното, което ще изисква социално 
приспособяване.

По подобен начин и транспортният сектор ще трябва да претърпи промени 
в потреблението на енергия, като премине към видове транспорт с по-малко 
емисии на въглерод и използва биогорива и алтернативни горива, например 
електроенергия.
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4. Ефективно използване на научни изследвания 
и иновации

Постигането на дългосрочните цели в областта на енергетиката и климата 
ще изисква разработването на нови технологии. Често са нужни години, 
преди една нова технология да започне да се използва в промишлен мащаб. 
През следващото десетилетие ще трябва да се постигне значителен напредък 
в разработването на необходимите технологии за намаляване на емисиите от 
2030 г. до 2050 г.

5. Планиране и подход спрямо адаптирането към 
изменението на климата

Последиците от изменението на климата вече се усещат. То ще се отрази в много 
отношения на гражданите на ЕС. За ЕС и държавите членки ще бъде голямо 
предизвикателство правилно да предвидят и планират адаптирането към 
изменението на климата, за да не се налага да се реагира по-късно в отговор 
на различни явления, което може да е свързано с по-големи разходи.
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6. Финансиране

Инвестициите за смекчаване на последиците от изменението на климата, 
които ще са необходими ежегодно в периода 2020—2030 г., са в размер на 
1115 млрд. евро и ще трябва да бъдат осигурени от публични и частни 
източници. По-стабилните цени на въглеродните емисии също биха били 
мощен инструмент за стимулиране на повече частни инвестиции.

Разходите за адаптиране към изменението на климата трудно може 
да се предвидят, а още по-трудно е да се прогнозират вероятните ползи от 
инвестициите в действия за адаптиране. Адаптирането изисква дългосрочно 
планиране и  решения за основните елементи на инфраструктурата. За 
преодоляване на неефективността на пазара може да се наложи мобилизиране 
на широкомащабно публично финансиране. Но частният сектор също следва 
да инвестира значително в адаптирането към изменението на климата.

В  сектора на енергетиката извеждането от експлоатация на атомни 
електроцентрали и  погребването на ядрени отпадъци е  неотложно 
и скъпоструващо предизвикателство за ЕС и неговите държави членки. То 
обаче предоставя и множество възможности за бизнес и заетост.

7. Участие на гражданите на ЕС

Ангажирането на гражданите в  енергийния преход вече се счита за 
съществено както за разбирането, така и за промяната на поведението 
и заплащането на необходимите промени.
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ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център 
ще намерите на уебсайта http://europa.eu/contact

По телефона или по електронна поща 
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския 
съюз. Можете да се свържете с тази служба:

•   чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои 
оператори може да таксуват обаждането), 

• или стационарен телефонен номер +32 22999696, или 
•  по електронна поща чрез формуляра на разположение на 

адрес http://europa.eu/contact.

За да намерите информация за ЕС

• Онлайн 
  Информация за Европейския съюз на всички официални 

езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес 
http://europa.eu.

• Публикации на ЕС 
  Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени 

публикации от EU Bookshop на адрес http://publications.
europa.eu/eubookshop. Редица безплатни публикации може 
да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия 
местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).

• Право на ЕС и документи по темата 
  За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото 

право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, 
посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

• Свободно достъпни данни от ЕС 
  Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.

europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от 
ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно 
безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
http://data.europa.eu/euodp
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