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Резюме 

Оценка на въздействието на съобщението „Засилване на европейската амбиция в областта на 

климата за 2030 г.: инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите 

граждани“ 

 

A. Необходимост от действия 

В какво се изразява проблемът и защо той се разглежда на равнището на ЕС?  

ЕС прие цел да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., т.е. да намали емисиите 

си на парникови газове (ПГ) до нулево нетно равнище. Настоящата цел в областта на климата за 

2030 г. е да се постигне поне 40 % намаление на емисиите на ПГ, като приетото законодателство в 

областта на климата, енергетиката и транспорта, е с перспектива за намаляване на емисиите на 

парникови газове с най-малко 80 % до 2050 г. Настоящата амбиция в областта на климата за 

2030 г., която включва както целта, така и законодателството, следователно рискува да стимулира 

решения от страна на създателите на политики, инвеститорите и гражданите, които могат да 

блокират тенденциите в емисиите на ЕС на равнища, които не спомагат за постигането на 

неутралност по отношение на климата до 2050 г.   

Какво следва да бъде постигнато? 

Първата обща цел на настоящата инициатива е да се повиши целта на ЕС за намаляване на 

емисиите на парникови газове до 2030 г. до 50—55 % в сравнение с нивата от 1990 г. и 

предложеният законодателен акт за климата да бъде съответно изменен. Това ще открие пред ЕС 

балансирана и реалистична възможност да постигне целта си за неутралност по отношение на 

климата до 2050 г. и ще осигури на заинтересованите страни повече предсказуемост. Втората обща 

цел на настоящата инициатива е да се подготви почвата за необходимото адаптиране на 

законодателството в областта на климата и енергетиката, което играе ключова роля за 

декарбонизацията на европейската икономика, както и да се определи бъдещата роля и 

прилагането на ценообразуването на въглеродните емисии и взаимодействието му с други 

политики. 

Каква е добавената стойност от действия на равнището на ЕС (субсидиарност)?  

Координираните действия на ЕС могат реално да допълнят и подкрепят националните и местните 

действия и ползи от единния пазар на ЕС. Повишаването на нивото на амбиция в областта на 

климата изисква политически отговори в много области. Въздействието на подобно ниво на 

амбиция и свързаните с него политики за растеж и създаване на работни места, справедливост и 

рентабилност, са примери за елементи, които могат да бъдат разгледани по-добре на равнището на 

ЕС. Изменението на климата е трансграничен проблем и действията на равнище ЕС са важни за 

стимулирането на глобални действия.  

Б. Решения 

Какви са различните варианти за постигане на целите? Има ли предпочитан вариант сред 

тях? Ако не, защо? 

Оценката на въздействието потвърждава, че повишаване на нивото на амбиция от порядъка на 

50 % до 55 % намаление на емисиите на ПГ е възможно по отговорен и социално справедлив 



 

 

начин, че то може да стимулира устойчивия икономически растеж и заетостта и да ускори прехода 

към чиста енергия, особено когато е съчетано със съответните благоприятстващи развитието 

политики и използване на приходите от въглеродни емисии. Икономическите рискове от 

повишаването на нивото на амбиция до 55 % намаление на емисиите на парникови газове са 

ограничени, а от друга страна то предлага повече сигурност за инвеститорите и намалява риска от 

блокиране на въглеродните емисии, като същевременно постига значителни общи ползи за 

околната среда. Оценката на въздействието потвърждава, че повишаването на нивото на амбиция 

ще изисква преглед на много инструменти на политиката на ЕС за постигането си. Оценката на 

въздействието посочва особени ползи от прилагането на широк набор от инструменти на 

политиката, включително ценообразуването на въглеродните емисии и повишената амбиция в 

секторите на енергетиката и транспорта, и ясно показва, че никой отделен инструмент на 

политиката не е в състояние да постигне всички цели, разгледани в оценката. 

Какви са позициите на различните заинтересовани страни? Кой подкрепя отделните 

варианти?  

Голяма част от отговорите от обществената консултация показаха одобрение за най-амбициозните 

варианти за климата, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Близо 

80 % от участниците в обществената консултация изразиха становището, че целта за намаляване на 

емисиите на парникови газове следва да бъде увеличена до най-малко 55 %, вследствие на което 

близо 70 % считат, че настоящата цел за енергията от възобновяеми източници следва да бъде 

увеличена до над 40 %, а повече от 60 % от участниците предпочитат цел за повишаване на 

енергийната ефективност (първична и крайна) от над 40 %. Въпреки това отговорите особено на 

браншовите организации бяха по-равномерно разпределени между различните нива на амбиция. 

Като цяло обществената консултация подчерта по-специално необходимостта от допълнителни 

регулаторни политики, които да придружават всички инициативи за ценообразуване на 

въглеродните емисии. 

В. Въздействие на предпочитания вариант 

Какви са ползите от предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — на 

основните варианти)?  

Основното предимство е че траекторията за намаляване на емисиите до неутралност по отношение 

на климата до 2050 г. не се отлага, което носи повече сигурност за инвеститорите и намалява 

рисковете от блокиране на въглеродни емисии. Инвестициите в икономика с ниски въглеродни 

емисии могат да стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места, да 

ускорят прехода към чиста енергия и да играят важна роля за екологосъобразното възстановяване 

след кризата, предизвикана от COVID-19. Инструментите за ценообразуване на въглеродните 

емисии могат да повишат приходите, които да бъдат повторно използвани за екологични 

инвестиции, както и да понижат нарушаващите пазарните условия данъци, например данъчната 

тежест върху труда, което стимулира икономическия растеж и заетостта. Енергийната ефективност 

и енергията от възобновяеми източници ще се разгърнат много повече и в резултат на това 

енергийната система ще бъде по-сигурна и по-малко зависима от внос, като икономиите от вноса 

на изкопаеми горива за периода 2021—2030 г. ще бъдат от порядъка на 325—375 милиарда евро. 

Енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници ще спомогнат 

потребителите да бъдат защитени от въздействието на покачващите се цени на енергията. Ако най-

високата цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. постигне намаляване над 

60 % в сравнение с нивата от 2015 г. ще бъде отбелязан спад и в замърсяването на въздуха. 

Секторът на земеползването в ЕС ще постигне по-устойчиво управление, което ще предлага по-



 

 

силни стимули за залесяване и възстановяване на земи с влошено качество, за да се постигне обрат 

в тенденцията към намаляване на естествените въглеродни поглътители в ЕС.  

Какви са разходите за предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — за 

основните варианти)?  

Нарастването на разходите за енергийната система е много ограничено, от 10,6 % от БВП през 

2015 г. до около 11 % през 2030 г. Средните годишни инвестиции в енергийната система, 

включително в транспорта, трябва да се увеличат с 312 млрд. евро в периода 2021—2030 г. в 

сравнение с периода 2011—2020 г., за да се постигне целта за намаление на емисиите на парникови 

газове с 50 % и с около 350 млрд. евро, за да се постигне целта от 55 % намаление на емисиите на 

парникови газове. Както разходите на системата, така и инвестиционните потребности зависят от 

прилаганите варианти на политиката, но порядъкът на разликите е ограничен. Инвестициите до 

голяма степен се възвръщат с времето чрез по-ниски плащания за гориво, но мобилизирането на 

необходимия обем на финансиране до 2030 г. ще представлява предизвикателство. Кризата, 

причинена от COVID-19, не е променила това предизвикателство, тъй като не намалява размера на 

необходимите структурни инвестиции до края на десетилетието. Това подчертава значението на 

пакета за възстановяване, който е съсредоточен върху зелените инвестиции в материална и 

човешка инфраструктура. Анализът показва, че делът на разходите, свързани с 

енергопотреблението в бюджетите на домакинствата, нараства незначително при повишаването на 

целта за намаляване на емисиите на ПГ, но е нужно да се обърне внимание на асиметричните 

въздействия. За домакинствата с ниски доходи разходите за енергия представляват по-голям дял от 

доходите и те ще бъдат по-тежко засегнати от прехода. Приходите от въглеродни емисии биха 

могли да се използват за финансиране на политики, с които се намаляват отрицателните последици 

от разпределението (например чрез целенасочена подкрепа за инвестиции в енергийната 

ефективност или трансфери към домакинствата с ниски доходи). Целенасоченото реинвестиране на 

приходите от ценообразуването на въглеродните емисии на практика може да неутрализира 

очакваното отрицателно въздействие. 

Какво е въздействието върху МСП и конкурентоспособността?  

Въздействието върху конкурентоспособността на ЕС като цяло е положително, което се дължи на 

подобряването на енергийната ефективност и кръговата икономика и насърчаването на 

иновациите. ЕС печели от стартовото си предимство с активизирането на действията в областта на 

изменението на климата. Безплатното предоставяне на квоти в рамките на схемата на ЕС за 

търговия с емисии все още би могло да допринесе за предотвратяване на изместването на 

въглеродни емисии, но се разглеждат и други мерки. Очаква се МСП да играят ключова роля в 

прехода, особено като източник на иновации във всички сектори на икономиката.  

Ще има ли значително въздействие върху националните бюджети и администрации?  

Въздействието от разпределението на равнището на държавите членки ще се оценява чрез 

специални законодателни предложения, които ще последват плана за постигане на целта за 

климата до 2030 г. 

Ще има ли друго значително въздействие?  

Действията на ЕС сами по себе си не могат да доведат до необходимите глобални намаления на 

емисиите, но ЕС прие предизвикателството да демонстрира пред нашите партньори, че повишената 

амбиция в областта на климата, икономическият разцвет и устойчивият растеж могат да вървят 

ръка за ръка. Следващата голяма конференция на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през 



 

 

2021 г. ще бъде важна в този контекст. От участниците се очаква да актуализират своя принос към 

Парижкото споразумение (споразумението на ООН за климата). 

Пропорционалност?  

Предложеното действие е пропорционално за постигане на нулеви нетни емисии на парникови 

газове до 2050 г. 

Г. Последващи действия 

Кога ще се извърши преглед на политиката?  

Законодателството на ЕС в областта на климата и енергетиката предвижда всеобхватна рамка за 

проследяване на напредъка към постигане на целите на ЕС и преразглеждане на политиките. 

Общата рамка се осигурява от Европейския законодателен акт за климата, а подробната рамка за 

мониторинг и докладване се съдържа в Регламента относно управлението на енергийния съюз и на 

действията в областта на климата. Напредъкът се оценява на всеки пет години в съответствие с 

глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение. 

 


