
Енергетика

Европа е изправена пред редица значими предизвикателства в областта на енергетиката. В допълнение към основните цели за 
гарантиране на постоянни доставки на енергия в целия ЕС на разумни цени за всички, съществува нарастваща необходимост от 
улесняване на прехода от икономика на основата на полезни изкопаеми към неутрална по отношение на въглеродните емисии 
система — т.нар „преход към чиста енергия“. Икономиката също така трябва да стане по-ефективна по отношение на ресурсите 
чрез внедряване на иновациите и новите технологии, подобряване на трансграничните енергийни връзки и намаляване на зави-
симостта от вноса на енергия.

Политиките на ЕС в областта на енергетиката са насочени към 
осигуряването на постоянни и конкурентни доставки на енергия на 
достъпна цена и същевременно към изпълнението на целите на Съюза 
в областта на климата.

Какво прави ЕС
Всяка държава членка продължава да 
бъде отговорна за определянето на собст-
вения си енергиен микс, а координацията 
на правилата на равнище ЕС осигурява 
общ подход, който подсилва цялостното 
въздействие на мерките и дава възмож-
ност на ЕС да демонстрира водеща роля в 
световен мащаб в борбата с изменението 
на климата. Чрез инициативата „Чиста 
енергия за всички европейци“ ЕС актуа-
лизира понастоящем общите ни правила 
по начин, който ще улесни и насърчи бъде-
щите инвестиции, като ще засили прехода 
към чиста енергия и ще спомогне за из-
пълнението на ангажиментите, свързани с 
Парижкото споразумение. 

Декарбонизацията на енергийната 
система на ЕС е от основно значение за 
постигането на целите ни в областта 
на климата като част от Европейския  
зелен пакт, обявен през декември 
2019 г. Производството и използването 
на енергия представляват повече от 
75 % от емисиите на парникови газове 
в ЕС.

Друга инициатива на ЕС е създаването на 
Европейски енергиен съюз, с който ще се 
подобри взаимодействието с други об-
ласти на политиката, например транспор-
та, научните изследвания и иновациите, 
цифровизацията, кръговата икономика и 
устойчивото финансиране. 

С преодоляването на тези предизвикател-
ства на равнище ЕС ще се открият и нови 
възможности по отношение на растежа и ра-
ботните места, научните изследвания, както 
и един по-конкурентен и устойчив енерги-
ен пазар. Ползите за потребителите също 
следва да бъдат значителни по отношение 
на правата им за смяна на доставчиците на 

енергия, по-ниски сметки за електроенер-
гия на домакинствата, както и по въпроси, 
свързани с качеството на живот, например 
по-малко замърсяване на въздуха. 

По-долу са изброени някои допълнител-
ни политики и действия, насочени към 
постигането на целите на ЕС:

 ● нови трансгранични мрежи за газ и 
електроенергия (проекти от общ инте-
рес), включително проекти за по-добро 
интегриране на възобновяемите източ-
ници на енергия в мрежата; 

 ●  екодизайн и енергийно етикетиране, 
насочени към по-голяма енергийна 
ефективност на домакинските уреди;

 ●  подкрепа за проекти за научни 
изследвания и иновации в евро-
пейски мащаб, насочени към ус-
коряване на прехода към чиста 
енергия във всичките му аспекти 
чрез рамковата програма „Хори-
зонт 2020“; както и

 ●  принос към международния про-
ект за термоядрен синтез ITER, 
един от най-амбициозните енер-
гийни проекти в света.
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Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

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 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg

Текстът е завършен през януари 2020 г.
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