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Климатът на Земята се променя. Средната световна 
температура се покачва поради увеличаването на 
емисиите на парникови газове в резултат на човешки 
дейности. Тези газове пропускат слънчевата енергия, 
но пречат на освобождаването на топлината. 

По-високите температури имат безпрецедентни 
последици в световен мащаб. Те водят до разтапяне 
на ледниците и покачване на морското равнище, 
причиняват наводнения или суши в региони, в които 
преди не са наблюдавани такива екстремни явления.  
Тези необичайни климатични условия във все 
по-голяма степен се отразяват на нашите икономики, 
околна среда, здраве и ежедневие.

Парникови газове
Парниковите газове се наричат така, защото 
задържат слънчевата топлина в 
атмосферата по същия начин, както парник 
задържа топлина чрез стъклата си. В 
момента концентрацията на въглероден 
диоксид (CO2) — най-важния парников газ — в 
атмосферата е на най-високото си равнище 
от поне 800 000 години.

С Протокола от Киото се ограничават 
емисиите на развитите страни за следните 
седем парникови газа:

 — въглероден диоксид (CO2): отделя се при 
изгаряне на изкопаеми горива, дървен 
материал или други материали, състоящи 
се от въглерод, но също така се абсорбира 
от растения и дървета;

 — метан (CH4): отделя се от широк кръг 
естествени източници и в резултат от 
човешката дейност, включително 
производството на изкопаеми горива, 
животновъдството, отглеждането на 
ориз и управлението на отпадъци;

 — двуазотен оксид (N2O): източници на 
емисии са торове, изгаряне на изкопаеми 
горива и промишлено производство на 
химически изделия, при което се използва 
азот;

 — четири вида флуорирани газове, 
разработени специално за промишлена 
употреба: хидрофлуорвъглероди (HFCs), 
перфлуорвъглероди (PFCs), серен 
хексафлуорид (SF6) и азотен трифлуорид 
(NF3).

Защо ни е нужна европейска политика за 
действия в областта на климата

Глобалното затопляне се 
смята за причина за 

разтапянето на 
полярните шапки, 

покачването на морското 
равнище и намаляването 

на морския лед.

©
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В ход са международни преговори за ново глобално 
споразумение. Очаква се то да бъде прието през 
2015 г. Европейският съюз иска нов, амбициозен, 
широкообхватен и правно обвързващ протокол, в 
който да участват всички

Някои последици от изменението на 
климата

 — Покачването на морското равнище 
заплашва ниско разположените островни 
държави и крайбрежни общности.

 — Екстремните климатични условия 
застрашават производството на храни, 
особено в най-бедните развиващи се 
държави.

 — Жегите през изминалото десетилетие 
причиниха преждевременната смърт на 
хиляди хора в Европа.

 — Недостигът на вода и храна може да 
предизвика регионални конфликти, глад и 
поява на бежанци.

 — Някои растителни и животински видове 
ще бъдат изложени на нарастващ риск от 
изчезване.

 — Ако не се адаптираме към изменението на 
климата, се очаква дължащите се на това 
разходи да достигнат поне 100 млрд. евро 
годишно до 2020 г. за ЕС като цяло.

По телевизията често виждаме кадри от дължащи 
се на изменението на климата явления, независимо 
къде са наблюдавани те. Това, което не се вижда 
от пръв поглед, е допълнителното натоварване 
на здравните услуги и основната инфраструктура 
поради изменението на климата, както и 
нарастващото напрежение във връзка с ограничени 
природни ресурси като водата. Глобалното затопляне 
не се ограничава до разтапянето на ледниците и 
проблемите с полярните мечки. То засяга настоящото 
и бъдещите поколения. 

Значението на науката

Изменението на климата може да е емоционален 
въпрос. Някои хора отричат неговото съществуване и 
настояват, че няма нужда от промени в политиките и 
действията, за да се намалят емисиите на парникови 
газове. Тази група игнорира заключението на 
огромното мнозинство от учени в световен мащаб, 
работещи в областта на климата: 97 % от тях смятат, 
че изменението на климата е факт и че хората го 
причиняват чрез дейности, при които се отделят 
парникови газове, като например изгарянето на 
изкопаеми горива — въглища, петрол и газ — и 
обезлесяването. Това заключение е отразено 
в международно признатите научни оценки на 
Междуправителствения комитет по изменение на 
климата (IPCC), който обединява водещи световни 
експерти в атмосферните науки. 

Междуправителствен комитет по 
изменение на климата (IPCC)
Създаден от Програмата за околната среда на 
ООН и Световната метеорологична 
организация през 1988 г., комитетът е водещ 
международен орган за научна оценка на 
изменението на климата и потенциалното му 
екологично и социалноикономическо 
въздействие. Комитетът прави оценките си 
въз основа на десетки хиляди специализирани 
изследвания, извършвани от учени по целия 
свят. 

Средната температура на земната повърхност се е 
повишила с около 0,8 °C от 1880 г. в световен мащаб, 
но в Европа затоплянето е с около  1,4 °C.  
Научни факти показват, че необратими и 
потенциално катастрофални промени в околната 
среда могат да настъпят, ако средното затопляне в 
световен мащаб надхвърли с 2 °C температурата от 
прединдустриалната епоха (тоест ако се покачи с 
около 1,2 °C над днешното равнище).   

Тринадесет от 14-те най-горещи години досега са 
регистрирани през този век. Нови анализи показват, 
че сегашните действия на правителствата по света 
не са достатъчни за предотвратяване на затопляне 
с повече от 3 °C до края на този век, като не са 
изключени и покачвания на температурите с 4 или 
дори 6 °C.  
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ЕС от дълго време настоява за необходимостта от 
ограничаване на глобалното затопляне до не повече 
от 2 °C. Днес тази императивна необходимост е 
призната от международната общност. Политиката 
на ЕС се основава на науката. Съюзът вярва, 
че трябва да даде пример в световен мащаб за 
действия за борба с изменението на климата — 
чрез задължителни цели за държавите членки и 
инициативи като схемата за търговия с емисии (СТЕ).

Между 1990 г. и 2012 г. ЕС намали емисиите си на 
парникови газове с 19 % , а икономиката нарасна с 
45 %. В резултат от това интензитетът на емисиите 
на парникови газове (съотношението между 
емисиите и единица БВП) в ЕС през този период бе 
намален почти наполовина. Във всички страни от 
Съюза се наблюдаваше т. нар. отделяне —  
прекъсване на връзката между икономическия 
растеж и увеличените емисии.

Навременните действия подпомагат 
икономиката

Предотвратяването на покачването на температурите 
в света с повече от 2 °C е възможно както в 
технологичен, така и в икономически аспект. Колкото 
по-рано се вземат мерки, толкова по-ефективни и 
евтини ще бъдат те.

Затова, въпреки икономическата криза и наложените 
ограничения на публичните финанси, ЕС продължава 
изпълнението на политиките си в областта на 
действията по климата. Структурните политики, 
осъществени в областта на климата и енергетиката, 
са допринесли значително за намалението на 
емисиите в ЕС, отчетено от 2005 г. насам. На 
икономическата криза се дължи по-малко от 
половината от намалението, наблюдавано в периода 
2008—2012 г. 

Навременните действия за развиване на 
нисковъглеродна икономика подпомагат също така 
икономическия растеж и заетостта, стимулирайки 
иновациите в областта на чистите технологии като 
възобновяемата енергия и енергийната ефективност. 
Тази „екологосъобразна икономика“ е не само една от 
най-обещаващите области за създаване на работни 
места — тя също така укрепва енергийната сигурност 
на Европа и понижава разходите ни за внос, тъй 
като води до намаляване на зависимостта от внос на 
петрол и газ. 

©
 iStockphoto/Brzi 

Източниците на възобновяема енергия носят 
екологични и икономически ползи.
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Подкрепа за заетостта
Дори по време на икономическата криза в 
сектора на екологичните стоки и услуги (СЕСУ) 
бяха създадени значителен брой работни 
места, често наричани „зелени работни 
места“. В периода от 2002 г. до 2011 г. 
заетостта в този сектор в ЕС се увеличава 
от 3 на 4,2 милиона, включително с 20 % през 
годините на рецесията. През юли 2014 г. 
Европейската комисия представи план за 
по-нататъшно максимално използване на 
възможностите за работа в 
екологосъобразните сектори.

Изменението на климата изисква 
международна реакция

Международните действия са важни, тъй като 
изменението на климата не признава национални 
граници. ЕС участва активно в изготвянето на 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата, подписана през 1992 г., и на Протокола от 
Киото от 1997 г., с който се ограничават емисиите 
на парникови газове на развитите страни. В момента 
обаче повече от половината емисии в световен 
мащаб са от развиващите се страни. 

Затова международната общност подготвя ново 
споразумение за климата в рамките на ООН, което 
ще изисква действия от страна на всички държави. 
Очаква се то да бъде прието през 2015 г. и да влезе 
в сила през 2020 г.

Ролята на Европейската комисия 
в борбата срещу изменението на 
климата включва:

 — разработване и изпълнение на политики 
и стратегии на ЕС за действия 
в областта на климата;

 — представяне на ЕС в международните 
преговори за климата заедно 
с председателството на Съвета на ЕС; 

 — прилагане на схемата на ЕС за търговия 
с емисии (СТЕ);

 — контролиране на изпълнението от 
държавите членки на целите за 
намаляване на емисиите в сектори извън 
схемата за търговия с емисии;

 — насърчаване на преминаването към 
нисковъглеродна икономика, основана на 
екологично чисти технологии;

 — изпълнение на стратегията на ЕС за 
адаптиране към изменението на климата 
и подкрепа за дейностите на държавите 
членки в тази област;

 — управление на бюджета на ЕС, 20 % от 
който са предназначени за подкрепа на 
действия в областта на климата. 
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Какви мерки предлага ЕС в тази област

©
 iStockphoto/Teun van den D

ries 

Алтернативите на изкопаемите горива могат да 
помогнат на ЕС да постигне целите си в областта на 
климата.

ЕС постоянно определя темпото в борбата с 
изменението на климата и насърчаването на 
преминаването към нисковъглеродна икономика. 
Неговите усилия в тази област датират от 1990 г.,  
когато Съюзът пое ангажимент да стабилизира 
емисиите си на въглероден диоксид (CO2) на 
равнищата от тази година до 2000 г. — цел, която бе 
постигната. Оттогава ЕС прилага серия от политически 
мерки за намаляване на емисиите на парникови 
газове, като много от тях са в рамките на Европейската 
програма по изменението на климата, изготвена през 
2000 г. Освен това държавите членки предприемат 
конкретни действия в национален мащаб. 

Лидерите на ЕС определиха някои от най-
амбициозните цели в областта на климата и енергията 
до 2020 г., а Съюзът е първият регион в света, в който 
е прието задължително законодателство, за да се 
гарантира тяхното постигане. 

През октомври 2014 г. лидерите на ЕС 
подсилиха ангажимента си за повишаване на 
конкурентоспособността, сигурността и устойчивостта 
на икономиката и енергийната система на ЕС, като 
приеха рамката в областта на климата и енергетиката 
за периода до 2030 г. 

В по-дългосрочен план — до 2050 г. — ЕС е 
определил амбициозни цели във връзка с емисиите. 

Стратегията „Европа 2020“

Борбата с изменението на климата е една от петте 
водещи теми в широкообхватната стратегия „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Нейните конкретни цели са до 2020 г. 
емисиите на ЕС на парникови газове да бъдат 
намалени с 20 % , 20 % от енергията да се добива от 
възобновяеми източници и енергийната ефективност 
да се повиши с 20 %. 

Изпълнението на първите две от тези цели започна с 
пакет от задължителни мерки в областта на климата 
и енергията, който се превърна в закон през юни 
2009 г.  

В това законодателство се определят задължителни 
национални цели в областта на възобновяемата 
енергия, които отразяват различните изходни 
позиции на държавите членки и потенциала им за 
увеличаване на производството на възобновяема 
енергия, както и в областта на емисиите на сектори, 
които не са обхванати от схемата за търговия с 
емисии на ЕС (СТЕ). 

Националните цели в областта на възобновяемите 
източници за 2020 г. варират от 10 % за Малта —  
страна, в която този сектор едва възниква, до 49 %  
за Швеция — държава с развит сектор, основан 
на биоенергия и водна енергия. Заедно тези 
национални цели ще допринесат за постигане на 
целта на ЕС като цяло — 20 % от потребяваната 
енергия да идва от възобновяеми енергийни 
източници, като делът на тези източници значително 
ще се увеличи спрямо 12,5 % през 2010 г.

През 2012 г. бе прието законодателство, с което 
се определят незадължителни национални цели за 
повишаване на енергийната ефективност. 

Избягване и адаптиране
Смекчаване означава намаляване или 
ограничаване на емисиите на парникови газове.

Адаптиране означава предприемане на 
действия за укрепване на устойчивостта на 
обществото спрямо изменението на климата 
и свеждане до минимум на негативните 
последици от него.
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Рамката за 2030 г .
Необходима е интегрирана рамка за 
политиката в областта на климата и 
енергетиката за периода от 2020 г. до 2030 г., 
за да се гарантира регулаторна сигурност за 
инвеститорите и координиран подход между 
държавите членки. 

Приетата от лидерите на ЕС през октомври 
2014 г. рамка ще стимулира траен напредък 
към нисковъглеродна икономика и ще послужи 
за отстояване на амбициите на ЕС в 
международните преговори за климата. 
Неговата цел е изграждане на енергийна 
система, която гарантира енергия на 
достъпна цена за потребителите, 
повишаване на сигурността на енергийните 
доставки в ЕС, намаляване на зависимостта 
от вноса, понижаване на емисиите на 
парникови газове и създаване на нови 
възможности за екологосъобразен растеж и 
работни места.

Централен елемент на рамката е 
задължителната цел за намаляване до 2030 г. 
на емисиите на парникови газове на ЕС с поне  
40 % спрямо равнищата от 1990 г. Добре 
функционираща и реформирана схема на ЕС за 
търговия с емисии се утвърждава като основен 
инструмент за постигането на тази цел. 

Възобновяемата енергия е много важна за 
прехода към конкурентоспособна, сигурна и 
устойчива енергийна система. Лидерите от ЕС 
се договориха за целта до 2030 г. делът на 
възобновяемата енергия да се повиши до поне 
27 % от потреблението на енергия в ЕС. 

И накрая, енергийната ефективност е основен 
елемент на рамката за 2030 г. Лидерите на ЕС 
подкрепиха индикативна цел за 27 % икономии 
на енергия за 2030 г. Тя трябва да бъде 
постигната по разходно ефективен начин и ще 
бъде съобразена изцяло с ефективността на 
схемата на ЕС за търговия с емисии, що се 
отнася до приноса за постигане на общите 
цели в областта на климата. Тази цел ще бъде 
преразгледана през 2020 г. с оглед на 
евентуално определяне на цел от 30 %.

Цели за 2050 г .

Като принос към задържането на глобалното 
затопляне под 2 °C ЕС пое ангажимент за 
намаляване в дългосрочен план — до 2050 г. —  
на емисиите си с 80—95 % спрямо равнищата 

през 1990 г. в контекста на развитите държави 
като група, предприемаща сходни действия. 
Намаляването на емисиите до такова равнище ще 
изисква превръщането на ЕС в нисковъглеродна 
икономика. 

През 2011 г. Комисията публикува пътна карта, 
показваща как да се постигне конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика по най-ефективен от 
икономическа гледна точка начин до 2050 г.,  
включително и показатели за измерване на 
напредъка. В пътната карта се посочва как различни 
сектори — от производството на енергия до селското 
стопанство — могат да помогнат за постигането на 
тази цел. Производството на енергия ще трябва да 
е почти 100 % без въглеродни емисии до средата 
на века. ЕС ще използва с около 30 % по-малко 
енергия през 2050 г., като повиши енергийната 
си ефективност. Използването на повече местно 
произведена енергия ще доведе до намаляване 
на зависимостта от вноса, а преминаването към 
нисковъглеродна икономика ще включва също така 
намаляване на замърсяването на въздуха и на 
свързаните с това разходи за здравеопазване.

Адаптиране

Последиците от изменението на климата вече се 
усещат. Дори ако емисиите на парникови газове 
бъдат силно намалени, затоплянето на Земята ще 
продължи още десетилетия, а последиците ще се 
усещат в течение на столетия поради забавения 

Селско стопанство 
10,5 %

Отпадъци 
3,2 %

Енергетика
31,7 %

Преработващи индустрии 
и строителство (енергия)

12,0 %
Транспорт 
20,1 %
(С изключение на международното 
въздухоплаване)

Жилищни/
Търговски
имоти 
13,5 %

Неорганизирани
емисии 
1,8 %

Промишлени процеси 
7,2 %

Общи емисии на парникови газове по сектори в 28-те страни  
от ЕС, 2012 г.

ОТКЪДЕ ИДВАТ ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ?
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във връзка с адаптирането към изменението на 
климата. Чрез инициативата се оказва подкрепа за 
адаптиране, изграждане на контакти и повишаване 
на обществената осведоменост на местно равнище, 
където последиците от изменението на климата ще 
бъдат усетени най-силно.

Принос на Европа към емисиите 
в световен мащаб
На ЕС се падат около 10 % от световните 
емисии на парникови газове. Близо 80 % от 
емисиите на ЕС се дължат на производството 
и използването на енергия, включително 
транспорта.

Международни действия

В световен мащаб емисиите на парникови газове 
продължават да се увеличават всяка година. 
Това глобално предизвикателство изисква 
глобална реакция. В международните преговори 
за изменението на климата Европейският съюз 
има единна позиция. Комисията и страната, която 
е ротационен председател на Съвета на ЕС, водят 
преговорите от името на Съюза. 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата, за която бе постигната договореност 
през 1992 г., бе първото важно международно 
споразумение в отговор на изменението на климата. 
Конвенцията бе ратифицирана от 196 държави, 
включително от всички държави от ЕС и от Съюза като 
отделен субект, и с нея се създаде рамка за съвместна 
работа на страните с цел предотвратяване на опасна 
човешка намеса в световната климатична система. 

ефект от минали емисии. Поради тази причина 
адаптирането и смекчаването се допълват.

Европейската комисия разработи стратегия на ЕС за 
адаптиране, чиято цел е укрепване на устойчивостта 
на Европа по отношение на последиците от 
изменението на климата. Адаптиране означава 
предвиждане на неблагоприятните последици 
от изменението на климата и предприемане на 
подходящи действия за предотвратяване или 
свеждане до минимум на причинените от него щети 
или използване на възможностите, които могат да 
се появят. Практиката показва, че добре планирани 
и навременни действия за адаптиране водят до 
икономии на средства и спасяване на животи 
по-късно.

Поради различията в сериозността и характера 
на климатичните въздействия между регионите 
в Европа повечето инициативи за адаптиране 
ще бъдат предприети на регионално или местно 
равнище. В допълнение на тези дейности, 
стратегията на ЕС включва няколко елемента, целящи 
подпомагане на процеса на адаптация в държавите 
членки: предоставяне на насоки и финансиране, 
насърчаване на събирането на знания и обмена на 
информация и гарантиране, че съображенията във 
връзка с адаптацията се вземат предвид във всички 
имащи отношение към този въпрос политики на ЕС. 

Европейската платформа за адаптиране към 
изменението на климата (http://climate-adapt.
eea.europa.eu), започнала работа през 2012 г., 
предоставя помощ за действия във връзка с 
адаптирането в Европа. През 2014 г. започна Mayors 
Adapt — инициатива на Европейската комисия 
в рамките на Конвента на кметовете, чиято цел 
е градовете да поемат ангажимент за действия 

Общи емисии на парникови газове в 28-те държави от ЕС без селското и горското стопанство (в милиони тонове).
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През 1997 г. конвенцията бе допълнена от 
Протокола от Киото — международен договор, с 
който се определят задължения за индустриалните 
държави да намалят емисиите си на парникови 
газове. Протоколът от Киото влезе в сила през 
2005 г., като той е първата стъпка към промяната в 
световната тенденция към увеличаване на емисиите. 

Нови международни усилия

Въпреки очакванията в рамките на започналия през 
2007 г. кръг от преговори, през 2009 г. в Копенхаген 
не бе постигнато широкообхватно ново споразумение 
за климата в рамките на ООН. Все пак около 100 
страни, включително държавите от ЕС, обещаха да 
намалят или ограничат емисиите си до 2020 г. По 
инициатива на ЕС и най-уязвимите развиващи се 
страни, на конференцията на ООН за климата през 
2011 г. бе решено да започне нов кръг преговори, 
чиято цел е постигане на глобален договор за 
климата, изискващ от всички страни — както развити, 
така и развиващи се — да предприемат действия. 
Новото споразумение трябва да бъде прието през 
2015 г. в Париж и да влезе в сила през 2020 г. 

В очакване на срещата в Париж се появяват области 
на сближаване с някои развити и развиващи се 
страни относно необходимостта от преразглеждане 
на принципа на общи, но разграничени отговорности 
и съответните възможности. Разделянето на страните 
на такива, които са задължени да предприемат 
действия за намаляване на емисиите на парникови 
газове, и такива, които нямат задължения в това 
отношение, вече не може да се основава на 
равнищата на доходите от времето на конференцията 
за Земята в Рио през 1992 г. 

През първото тримесечие на 2015 г. всички страни, 
които имат тази възможност, трябва да съобщят 

за какво намаляване на емисиите на парникови 
газове са готови да поемат ангажимент в контекста 
на новото споразумение относно изменението на 
климата.  Това ще даде възможност за прозрачна 
преценка на адекватността на индивидуалните 
и колективните действия на фона на целта за 
задържане на глобалното затопляне под 2 °C. 

Що се отнася до приноса на ЕС, целта за намаляване 
с 40 % на емисиите на Съюза, за която бе постигната 
договореност от Европейския съвет, потвърждава 
неговата лидерска роля в борбата срещу изменението 
на климата в световен мащаб. Това е и покана към 
останалите големи икономики да демонстрират 
отговорност, като предложат свои цели доста преди 
срещата в Париж.

Успоредно с изготвянето на новото глобално 
споразумение, международната общност обсъжда 
начини за повишаване на равнището на амбициите 
на глобалните действия по климата до 2020 г. 
Това е признание, че поетите досега ангажименти 
далеч изостават от необходимото за свеждане на 
световните емисии до равнище, при което глобалното 
затопляне може да се задържи под 2 °C. Научни 
изследвания показват, че за да се постигне това, 
световните емисии трябва да достигнат максимална 
стойност най-късно до 2020 г., да бъдат намалени 
поне наполовина спрямо равнищата през 1990 г. до 
2050 г. и след това да продължат да спадат.

В тези дискусии участват политически лидери на най-
високо равнище. На срещата на върха за изменението 
на климата през септември 2014 г., домакин на 
която бе генералният секретар на ООН Бан Ки Мун, 
около 120 световни лидери изразиха готовност да 
поемат ангажимент за спешно необходими усилия в 
световен мащаб. Участваха и много представители на 
предприятия и на гражданското общество., а в т. нар. 
марш на хората за климата по улиците на Ню Йорк се 
включиха около 500 000 души.

Схемата на ЕС за 
търговия с емисии 
е основен инструмент за 
разходно ефективното 
намаляване на емисиите 
на парникови газове.
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Какво включва европейската политика за 
действия в областта на климата 

ЕС има редица политики за намаляване на емисиите, 
насърчаване на чистата енергия и енергийната 
ефективност и за стимулиране на преминаването на 
Европа към нисковъглеродна икономика. Най-важният 
инструмент е Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ 
на ЕС), с която бе създаден най-големият в света пазар 
на въглеродни емисии. ЕС пръв започна търговия с 
квоти за емисии на парникови газове и това сега се 
прави и на други места. Схемата на ЕС за търговия 
с емисии спомогна за привличане на вниманието на 
бизнеса към последиците от изменението на климата, 
като постави цена на въглеродните емисии. 

Схема за търговия с емисии (СТЕ)

Стартирала през 2005 г., схемата на ЕС за търговия с 
емисии (СТЕ на ЕС) е крайъгълен камък на стратегията на 
Съюза по отношение на климата. Тя обхваща около  
45 % от емисиите от над 12 000 инсталации в сектора на 
производството на електроенергия и други енергоемки 
сектори в ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Основната идея на схемата е проста. Определя 
се ограничение или „таван“ за общите емисии 
на обхванатите инсталации, като например 
елекроцентралите. В рамките на това ограничение 
инсталациите получават и купуват квоти за отделяне 
на определено количество парникови газове всяка 
година. Тези, които отделят по-малко емисии, могат 
да продават излишните си квоти. Онези пък, които 
очакват да отделят повече емисии, отколкото 
позволяват квотите им, могат да инвестират в 
мерки или технологии, за да намалят емисиите си, 
или да купят допълнителни квоти на пазара, за да 
компенсират отчасти или изцяло надхвърленото 
количество. Възможността за търговия в рамките на 
общото ограничение за емисиите води до гъвкавост. 
Тя гарантира, че емисиите се намаляват там, където 
е най-евтино да се направи това, и че инвестициите 
се насочват натам, където могат да бъдат постигнати 
най-големи намаления на емисиите на най-ниска цена.

Първоначално много от тези квоти бяха раздавани 
безплатно на обхванатите инсталации, но от началото 
на 2013 г. някои компании трябва да купуват на търг 
всичките си квоти, а други — част от тях, като делът 
им се увеличава ежегодно. Ограничението на общите 
позволени емисии от инсталациите постепенно се 
намалява. До 2020 г. емисиите ще бъдат намалени с 
21 % спрямо 2005 г.

Системи за определяне на ограничения и търговия, 
подобни на схемата на ЕС за търговия с емисии, се 
разпространяват и в други части на света. Подобни 
системи вече функционират или се планират в Нова 
Зеландия, Китай, Япония, Южна Корея, Швейцария и 
части от САЩ и Канада. 

ЕС иска международният пазар на въглеродни 
емисии да се развие чрез създаването на мрежа от 
съвместими системи за търговия с емисии.   

Емисии от полети

Емисиите от полети бързо се увеличават. Очаква се до 
2020 г. емисиите от полети в световен мащаб да бъдат 
с около 70 % по-високи спрямо 2005 г., а до 2050 г. те 
могат да нараснат с още 300—700 %.

От 2012 г. всички самолетни полети между летища в 
ЕС са част от схемата за търговия с емисии. За да даде 
повече време на агенцията на ООН за гражданска 
авиация да създаде глобална схема за емисиите от 
въздухоплаването, ЕС все още не е включил в своята 
СТЕ международните полети до и от летища извън 
неговите предели.

Емисиите на газове от транспорта 
нарастват
При еднопосочен полет от Лондон до Ню Йорк се 
отделят приблизително толкова емисии, колкото 
за отопление на дома на средностатистически 
европейски гражданин за цяла година. 

Подкрепа за новаторските технологии

ЕС създаде една от най-големите в света програми 
в подкрепа на разработването на новаторски 
нисковъглеродни технологии. Програмата NER300 
е финансирана от приходите от продажбата на 300 
млн. квоти в рамките на схемата на ЕС за търговия 
с емисии. Тази програма подкрепя новаторски 
технологии за възобновяема енергия, както и 
технологии за улавяне и съхраняване на въглеродни 
емисии от електроцентрали.

След две покани за представяне на предложения 
през 2012 г. и 2014 г., програмата NER 300 ще 
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предостави финансиране на 38 новаторски проекта за 
възобновяема енергия и за улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид, които ще бъдат реализирани в 20 
държави от ЕС.

Общото финансиране от NER 300 ще възлезе на 2,1 
млрд. евро, а чрез ефекта на лоста то ще привлече 
близо 2,8 млрд. евро частни инвестиции. Проектите 
за възобновяема енергия ще доведат до повишаване 
на годишното производство на енергия в ЕС с около 
18 TWh. Ефектът от тези проекти и от улавянето 
на емисии с помощта на проектите за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид ще бъде равен на 
ефекта от спирането от движение по пътищата на ЕС 
на повече от три милиона автомобила.

Мерки във връзка с емисиите извън 
схемата за търговия с емисии 

Около 55 % от емисиите в ЕС не са обхванати 
от схемата на Съюза за търговия с емисии. Сред 
засегнатите сектори са транспортът, строителството, 
селското стопанство и отпадъците. За да се 
гарантира, че във връзка с тези емисии се вземат 
мерки, държавите членки подписаха споразумение 
за „разпределяне на усилията“, с което се определят 
задължителни национални цели за необхванатите от 
СТЕ на ЕС емисии за годините до 2020 г. включително. 

Тези цели варират от намаляване на емисиите с 
20 % през 2020 г. за най-богатите страни от ЕС до 
повишаване на емисиите с 20 % за най-бедните. Като 
цяло общите емисии на ЕС от секторите извън СТЕ на 
ЕС ще бъдат понижени с 10 % до 2020 г. в сравнение 
с равнищата от 2005 г.

Автомобилен транспорт

В изготвените от Комисията Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна интензивност и 
Бяла книга за транспорта се посочва, че до 2050 г. 

транспортният сектор следва да намали своите емисии 
на CO2 с около 60 % спрямо равнището им от 1990 г.  
В подкрепа на целите на политическата рамка в 
областта на климата за 2030 г. целта за транспортния 
сектор ще бъде емисиите на парникови газове да 
бъдат намалени до 2030 г. с около 20 % спрямо 
равнището им от 2008 г. 

На леките автомобили и микробусите се дължат 
около 15 % от емисиите на CO2 в ЕС, така че тяхното 
намаляване може да допринесе значително за борбата 
с изменението на климата. В законодателството на ЕС 
са определени ясни ограничения за емисиите, които 
производителите трябва да спазват. През 2007 г. 
новите автомобили отделяха средно 159 грама CO2 на 
километър. От 2015 г. това количество трябва да се 
намали с 18 % — до 130 г/км, а от 2020 г. — с още 40 
% — до 95 г/км. За новите микробуси средните емисии 
трябва да спаднат до 175 грама през 2017 г. —  
понижение с 14 % спрямо равнището от 203 грама 
през 2007 г., и до 147 грама през 2020 г., което е 
намаление с още 28 %. 

Политиката на ограничаване на емисиите от 
превозни средства вече дава резултати. Емисиите от 
продадените през 2013 г. нови автомобили са били 
средно 127 грама CO2 на километър. Това означава, че 
определената в закона цел от 130 г/км е постигната 
две години по-рано от предвиденото.

На камионите и автобусите се дължат около 5 % от 
емисиите на CO2 в ЕС. През май 2014 г. Европейската 
комисия прие стратегия в отговор на емисиите на CO2 
от тези тежкотоварни превозни средства и предложи 
като първа стъпка да бъде въведено законодателство 
за сертифицирането на емисиите на CO2 от 
тежкотоварни превозни средства.

Технологичните иновации могат да помогнат 
за преминаване към по-ефективна и устойчива 
европейска транспортна система чрез подобряване на 
горивната ефективност с помощта на нови двигатели, 
материали и дизайн.

За да се помогне на купувачите да изберат най-
икономичните коли, европейското законодателство 
изисква държавите членки да гарантират, че на 
клиентите се предоставя цялата информация по 
въпроса, включително етикет, показващ горивната 
ефективност на автомобила и отделяните от него 
емисии на CO2.

Качеството на горивото също е важен елемент в 
намаляването на емисиите на парникови газове от 
транспорта. ЕС изисква интензитетът на емисиите 
на парникови газове на горивата, използвани в 
превозните средства, да бъде намален с до 10 % до 
2020 г. Интензитетът на емисиите на парникови газове 

Транспортът е един от основните източници на 
емисии на парникови газове.
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е количеството газове, отделяни през жизнения цикъл 
на горивото — от неговата екстракция до доставката 
му. Предложени са и мерки за свеждане до минимум 
на ефекта върху климата от производството на 
биогорива, като се ограничи количеството земя, която 
може да се използва за тази цел, вместо за земеделие 
или горско стопанство.

Емисиите на автомобилния транспорт 
продължават да нарастват
Емисиите на парникови газове от автомобилния 
транспорт се увеличиха с 29 % през периода 
1990—2007 г., но между 2007 г. и 2012 г. 
намаляха с 9 % поради икономическата криза, 
високите цени на нефта, повишената 
ефективност на леките автомобили и по-
бавните темпове на растеж на мобилността. 
На автомобилния транспорт се дължат около 
една пета от общите емисии на въглероден 
диоксид (CO2) на ЕС. 

Енергийна ефективност

За да помогне за постигането на целта си за 
2020 г., през 2012 г. ЕС прие законодателство за 
стимулиране на ефективността на всички етапи 
от енергийната верига — от преобразуването 
до разпределението и крайното потребление. То 
изисква всяка страна членка да създаде схеми за 
поемане на задължения за енергийна ефективност и 
политически мерки за подобряване на използването на 
енергия в домакинствата, индустрията и транспорта. 
Законодателството също така дава на потребителите 
правото да знаят колко точно енергия потребяват.

Има значителни възможности за икономии на енергия 
и намаляване на емисиите на сградите. Според оценки 
на Комисията тези емисии могат да бъдат намалени 
с около 90 % до 2050 г. Съгласно законодателството 
относно енергийната ефективност на сградите, новите 
сгради ще трябва да са с нулево нетно потребление на 
енергия от 2021 г. нататък, което означава, че те ще 
произвеждат толкова енергия, колкото ползват. 

Процесът вече започна и много държави членки 
прилагат по-строги правила в тази област. От 2012 г. 
всички национални публични търгове за обществени 
поръчки трябва да включват стандарти за енергийна 
ефективност за съответните сгради и услуги.

Земеделие, гори и земеползване 

Горите и земеделските земи играят важна роля по 
отношение на изменението на климата. Дърветата 
и растенията поглъщат и съхраняват въглероден 
диоксид и така го отстраняват от атмосферата. Според 
оценки горското стопанство и земеделието в ЕС 
отстраняват от атмосферата количество въглероден 
диоксид, равняващо се на около 9 % от общите емисии 
на парникови газове от други сектори в Съюза.

От друга страна дейности като прибиране на реколтата 
от плодове и други култури, пресушаване на мочурища 
и разораване на пасища намаляват абсорбирането на 
въглероден диоксид или дори водят до по-голямото 
му отделяне, като евентуално превръщат горското 
стопанство и земеделието в източник на емисии. 

За да се следи този процес, законодателство, за което 
бе постигната договореност през 2013 г., задължава 
държавите членки да изготвят годишни отчети за 
количествата въглерод, абсорбирани от техните гори 
и селскостопански земи, както и за емисиите. Това е 
първа стъпка към включване на този вид земеползване 
в усилията на ЕС за намаляване на емисиите. През 
октомври 2014 г. Европейският съвет стигна по-далеч, 
като поиска от Европейската комисия да приеме 
законодателни предложения относно включването на 
земеползването в рамката на ЕС за смекчаване.

Освен мерките, които взема в своите предели, ЕС 
предоставя и помощ за намаляване на обезлесяването 
в развиващите се страни. Тази финансова помощ 
допълва процес на преговори съгласно Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата, известен 
като Намаляване на емисиите от обезлесяване и 
деградация на горите (REDD +), в рамките на който е 
създаден набор от международни правила в отговор 
на този проблем.

©
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Усилията за повишаване на енергийната ефективност 
на жилищата могат да ни спестят пари и да бъдат от 
полза за околната среда.
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Обезлесяването допринася за изменението на климата.
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Улавяне на емисиите от промишлеността 

Технологиите за улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид позволяват CO2 от електроцентрали и 
промишлени процеси да бъде улавян, втечняван, 
транспортиран и инжектиран в подземни геоложки 
формации, откъдето не може да се върне в 
атмосферата. ЕС е създал регулаторна рамка за 
свеждане до минимум на рисковете от подобно 
съхраняване за безопасността и околната среда.  

Включване в основните политики

Все по-често се налага във всички свързани политики 
на ЕС — като регионално развитие, селско стопанство, 
рибарство и енергетика — да се вземат предвид 
смекчаването на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него. Лидерите на 
ЕС се споразумяха поне 20 % от бюджета на ЕС за 
2014—2020 г. да бъде за свързани с климата мерки.

Помощ за развиващите се страни

Развиващите се страни, особено най-бедните и 
най-уязвимите, се нуждаят от значителна финансова 
помощ за намаляване на емисиите си от парникови 
газове и адаптиране към последиците от изменението 
на климата. 

ЕС предоставя най-много помощи за развитие 
и финансиране във връзка с климата на други 
държави. На конференцията за климата в Доха 
през 2012 г. ЕС и редица държави членки обявиха 
доброволна финансова помощ в областта на климата 
за развиващите се страни, която е допълнение към 
предвидените от тях за целта финансови средства в 
размер на 5,5 млрд. евро през 2013 г.

ЕС и страните членки поеха ангажимент за запазване 
на финансовата помощ и възнамеряват да поемат 
справедлив дял от финансирането на стойност 100 
млрд. долара, което развитите държави обещаха да 
мобилизират ежегодно до 2020 г. Част от тези 100 
млрд. долара ще бъдат предоставени чрез нов Зелен 
фонд за климата. 

ЕС планира да поеме ангажимент за безвъзмездни 
помощи в размер на 14 млрд. евро от бюджета на 
Съюза и на Европейския фонд за развитие за периода 
2014—2020 г. в подкрепа на действия в областта 
на климата в страните партньори извън ЕС. Този 
ангажимент е в съответствие с целта в периода 
2014—2020 г. поне 20 % от бюджета на ЕС да се 
инвестират в действия във връзка с климата.

LIFE — Инвестиции в действия по 
климата, инвестиции в живота

От 1992 г. чрез финансовия инструмент на ЕС LIFE са 
били съфинансирани успешно повече от 4000 проекта, 
като за опазването на околната среда и климата в 
Европа са предоставени 3,4 млрд. евро. 

В периода 2014—2020 г. в рамките на новата 
подпрограма на LIFE за действия по климата ще бъде 
предоставено съфинансиране в размер на 864 млн. 
евро за разработване и прилагане на новаторски 
начини за реакция на свързаните с изменението на 
климата предизвикателства. 

Целта на подпрограмата на LIFE е да допринесе 
за преминаване към нисковъглеродна и устойчива 
по отношение на климата икономика, подобряване 
на изготвянето, изпълнението и прилагането на 
политиката и законодателството на ЕС за климата и 
подкрепа за по-добро управление на изменението на 
околната среда и климата на всички равнища.

Достъпни са няколко вида финансиране. Чрез 
ежегодни покани за представяне на проекти публични 
органи, организации с нестопанска цел и фирми 
от частния сектор, по-специално малки и средни 
предприятия, ще бъдат подпомагани при прилагането 
на технологии за ниски емисии и адаптиране и на нови 
методи и подходи. 

Финансиране се предоставя и чрез два пилотни 
финансови инструмента — Инструмент за финансиране 
на природен капитал (NCFF) и Инструмент за частно 
финансиране за енергийна ефективност (PF4EE). Те 
дават възможност за финансиране на проекти чрез 
заеми и могат да мобилизират чрез ефекта на лоста 
частни средства с помощта на схеми за гаранции чрез 
Европейската инвестиционна банка и местни банки. 

Дори използването на енергийно ефективни крушки е от 
значение.
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Перспективи

Един от политически приоритети на Европейската  
комисия е създаването на устойчив енергиен съюз с 
ориентирана към бъдещето политика в областта на 
изменението на климата. Европейската комисия ще 
помогне на ЕС да постигне целта си да се превърне 
в световен лидер в областта на възобновяемата 
енергия и значително ще повиши енергийната 
ефективност, за да се създадат възможности за 
екологосъобразен растеж.

ЕС и международната общност постигнаха 
значителен напредък през последното десетилетие в 
борбата с изменението на климата. Все пак, за да се 
задържи глобалното затопляне под 2 °C в световен 
мащаб, емисиите трябва да достигнат своя пик 
доста преди 2020 г., а след това да бъдат драстично 
намалявани всяка година. Това е една от причините 
ЕС да иска през 2015 г. да се постигне споразумение 
за амбициозен и правнообвързващ международен 
договор, съгласно който всички страни да поемат 
ангажименти, отразяващи отговорността им и 
способността им да действат. 

Срещата на световните лидери в рамките на 
ООН през септември 2014 г. даде допълнителен 
политически тласък на работата по новия договор 
и по начините за постигане на по-амбициозни 
глобални намалявания на емисиите преди 2020 г.

Спешната необходимост бе подчертана от 
Международната агенция по енергетика, която 
многократно предупреждава, че целта за задържане 
на глобалното затопляне под 2 °C става все по-
трудна и скъпоструваща за изпълнение с всяка 
изминала година. Всяко евро, което не е инвестирано 
в чисти технологии до 2020 г., ще струва над четири 
пъти повече след тази година.

На път към 2020 г…

В момента ЕС е на път да преизпълни целта си 
за намаляване на емисиите с 20 % до края на 
десетилетието. Това се дължи на неговата стратегия 
„Европа 2020“, на законодателство, за което вече е 
постигната договореност, и на нови мерки в процес 
на подготовка. 

С помощта на цели за емисиите на CO2 от автомобили 
и микробуси ще се повиши приносът на транспортния 
сектор към борбата с изменението на климата. 

Мерките в процес на подготовка включват по-
нататъшно намаляване на емисиите на водещи 
до затопляне на климата флуорирани газове, 
използвани в хладилната техника и климатиците. 
Тези газове имат затоплящ ефект, който е до 23 000 
пъти по-силен от този на CO2. Нов регламент на ЕС, 
който влиза в сила през януари 2015 г., ще подсили 
съществуващите мерки. До 2030 г. емисиите на ЕС на 
флуорирани газове ще бъдат намалени с две трети 
спрямо равнищата в момента. 

 . . .и подготовка за 2030 г . 

2030 г. е следващият важен етап по пътя към 
изграждане на конкурентна нисковъглеродна 
европейска икономика до средата на века. За да 
бъде постигната общата цел от 40 %, секторите, 
обхванати от СТЕ на ЕС, ще трябва да намалят 
емисиите си с 43 % спрямо 2005 г. Емисиите от 
секторите извън СТЕ на ЕС ще трябва да бъдат 
понижени с 30 % спрямо равнището през 2005 г. Въз 
основа на тези цели ще трябва да бъдат определени 
цели на равнище страни членки. На Европейския 
съвет през октомври 2014 г. бяха очертани основните 
принципи за постигането на целите.

Реформа на схемата на ЕС за търговия 
с емисии (СТЕ на ЕС)

През януари 2014 г. Европейската комисия 
предложи от 2021 г. нататък да бъде създаден 
резерв за стабилност на пазара. Тази мярка е в 
отговор на излишъка от квоти за емисии в СТЕ на 
ЕС, който се натрупа през последните години. Тя 
цели подобряване на устойчивостта на системата 
на сериозни сътресения. Така ще се гарантира, че 
в бъдеще СТЕ на ЕС ще бъде по-силна и ефективна 
за насърчаването на инвестиции в нисковъглеродни 
технологии при минимални разходи за обществото.

На Европейския съвет през октомври 2014 г. бе 
подчертано, че реформирана и добре работеща СТЕ 
на ЕС с инструмент за стабилизиране на пазара 
в съответствие с предложението на Комисията, 
ще бъде основният инструмент за намаляване на 
емисиите на парникови газове.
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Обществеността също очаква действия. Проучване 
на общественото мнение, извършено от Европейската 
комисия през 2013 г., показва силна подкрепа за 
действия по климата: четири пети от европейците 
смятат, че борбата с изменението на климата и 
по-ефективното използване на енергия може да 
подкрепят икономиката и заетостта, а според девет 
десети изменението на климата е сериозен проблем.

Нисковъглероден изход от кризата 

2030 г. може да ни се струва далеч от гледна 
точка на настоящия момент, в който Европа се 
бори с непосредствените предизвикателства — 
слаб икономически растеж и безработица. Но 
ускоряването на преминаването към благоприятна 
за климата нисковъглеродна икономика може да 
помогне за излизането на Европа от икономическата 
криза. Затова е наложително да действаме 
незабавно. 
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