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Действия в областта на климата: Според одиторите, ЕС 
не успява да постигне търговско разпространение на 
улавянето на въглерод и на иновативните 
възобновяеми технологии за енергия  

В новия доклад на Европейската сметна палата се посочва, че действията на ЕС за подкрепа 
на улавянето и съхранението на въглерод и на иновативни технологии за възобновяема 
енергия не са успешни. Според одиторите, между 2008 и 2017 г. са били поставени 
амбициозни цели, но подкрепата от ЕС за демонстрационни проекти е постигнала твърде 
малко по отношение реализирането на проектите и постигането на резултати. ЕС е 
необходимо да адаптира новия Фонд за иновации, за да постигне своите цели, допълват 
одиторите. 

През 2009 г. ЕС е започнал да финансира две големи програми за подкрепа на улавянето 
и съхранението на въглерод и за иновативни технологии за възобновяема енергия: 
Eвропейската енергийна програма за възстановяване и програмата Резерв за нови 
участници 300. С общ размер на разходите от 3,7 млрд. евро, с двете програми са поставени 
амбициозни цели за улавяне на въглерод и за изграждане на иновативни технологии за 
възобновяема енергия. Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г., ЕС е поел ангажимент до 
2030 г. да намали емисиите на парникови газове с най-малко 40 %, в допълнение към 
съществуващата си амбиция за постигане на икономика с ниска въглеродна интензивност до 
2050 г. 

Одиторите разгледаха разработването, управлението и координирането на двете програми 
и направиха оценка дали в предвидените срокове те са постигналия очаквания напредък 
в осигуряването на подкрепа за преминаване към търговско разпространение на улавянето на 
въглерод и иновативните технологии за възобновяема енергия. Те посетиха проекти 
в Германия, Испания, Нидерландия, Полша и Обединеното кралство. 
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Одиторите считат, че Енергийната програма за възстановяване допринася значително за 
развитието на сектора за вятърна енергия с разположени в морето инсталации, но не е 
постигнала амбициозните цели за улавянето на въглерод. Същевременно, с програмата „Резерв 
за нови участници“ не е осъществен нито един успешен проект за съхранение на въглерод и се 
отбелязва твърде малък напредък в осигурвянето на подкрепа за демонстриране на по-широк 
кръг от иновативни технологии за възобновяема енергия. 

„ЕС се стреми да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата”, заяви Само 
Йереб, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „За да продължи ЕС 
напред към поставените цели, необходимо е да се извлекат поуките от предходни неуспехи, 
да се разработят механизми за подкрепа на иновативни нисковъглеродни технологии и да се 
осигури пълна отчетност за използваните публични ресурси, необходими за постигне на 
това предизвикателство.“ 

 

Неблагоприятните условия за инвестиции са засегнали и двете програми, отбелязаха одиторите. 
Неяснотата при регулаторните рамки и политики е възпрепятствала или забавила напредъка на 
много проекти за иновативна възобновяема енергия и за улавяне на въглерод. В доклада също 
се подчертава ключовата ролята на нестабилните и по-ниски от очакваните пазарни цени на 
въглерода след 2011 г., довели до неуспеха в разпространението на улавянето и съхранението 
на въглерод. 

Одиторите установиха, че концепцията на програмата „Резерв за нови участници“ е ограничила 
способността на Комисията и на държавите членки да реагират ефективно на променящите се 
обстоятелства. Процесите по подбор на проекти и вземане на решения са били сложни, а други 
характеристики на концепцията са ограничили гъвкавостта на програмата. Одиторите считат, че 
е необходимо основно подобрение на координацията с цел повишаване на съгласуваността и за 
постигане на по-голяма прозрачност. Одиторите също изразиха загриженост за липсата на ясна 
отчетност и механизми за контрол на програмата „Резерв за нови участници“. Финансирането 
по програмата не е минало през бюджета на ЕС и не е отразено в счетоводния баланс на ЕС.  

В момента ЕС подготвя стартирането на Фонд за иновации през 2021 г., който да подкрепи 
ускоряването на прехода към нисковъглеродна икономика. Като взема това предвид, Сметната 
палата отправя към Европейската комисия следните конкретни препоръки: 

• да увеличи потенциала за ефективна подкрепа от ЕС за такива проекти;  

• да подобри процедурите за подбор на проекти и вземане на решения по отношение на 
бъдещия Фонд за иновации и да осигури неговата гъвкавост при реакции на външни 
промени;  

• да засили вътрешната си координация с цел по-съгласувано насочване на подкрепата от 
ЕС;  

• да осигури отчетността на Фонда за иновации и на програмата „Резерв за нови 
участници". 

 

Бележки към издателите 
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ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както 
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение 
подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад 24/2018 г. „Демонстриране в търговски мащаб на улавянето и съхранението 
на въглероден диоксид, както и на иновативните технологии за възобновяема енергия – 
планираният напредък не е постигнат през последното десетилетие“ е публикуван на уебсайта 
на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

