
Европейските фондове  могат да отведат новите държави членки 
към ера на по-ефективно използване на енергията.

Въведение

С увеличаването на цената е енергията и с изчерпването на ресурсите, ефективното и устойчиво 
производство на енергия приема ключово значение за нашата конкурентоспособност. 
Докато  Структурните и Кохезионният фондове на ЕС осигуриха множество икономически 
стимули  за новите държави членки, неприятната реалност остава: икономиките в Централна и 
Източна Европа все още се нареждат сред 10-те най-енергийно интензивни в ЕС и се нуждаят 
средно  от  3  пъти  повече  енергия  за  производство  на  единица  брутен  вътрешен  продукт,  в 
сравнение с старите 15 членки1. Европейската комисия  е поставила устойчивото използване на 
енергия и материали  на едно от челните места сред приоритетите си и финансирането в рамките 
на Европейския бюджет за следващия 7-годишен период (между 2014 и 2020г.) ще следва тези 
приоритети.  Това  е  уникален  шанс  за  нашия  регион  да  се  възползва  от  възможността  и  да 
финансира  преминаването  към  ефективна,  конкурентоспособна  и  устойчива  икономика  с 
помощта на европейските средства.

Какви са предизвикателствата пред нас:

Предотвратяване на климатичните помени
Европейските и световни лидери потвърдиха волята си да ограничат повишаването на средната 
глобална  температура  под  2°C,  въз  основа  на  научните  познания  за  въздействието  на 
причинените от човека климатични промени.За да бъде постигната тази цел развитите страни 
трябва да намалят своите емисии с 80-95% до 2050 в сравнение с нивата2 от 1990г. Ако това не се 
случи,  ще  бъдем  доведени  до  етап  на  неконтролируеми  климатични  промени  и  необратимо 
повишаване на глобалните температури,както и икономически щети равняващи се на 5% от 
годишния световен икономически продукт3.

Европейският Съюз, добре запознат с тези рискове, прие климатични и енергийни цели, които да 
бъдат постигнати към 2020г.:  20% редуциране на емисиите,  производство на 20% енергия 
произхождаща  от  възобновяеми  източници  и  20%  спестена  енергия  чрез  енергийна 
ефективност. 
Спадът в  отделянето на  емисии по време на  икономическата  криза  улесни изпълнението  на 
целта за редуцирането на емисиите.
Предстои много работа  що се касае до достигане на целта за възобновяемите източници, като 
някои  държави  вече  са  напред  за  постигане  на  целите,но  други  изостават.  С  настоящите 
политики  Европа,  обаче  е  далеч  от  достигане  на  целта  за  енергийните  спестявания, 
постигайки  само  половината  от  това,което  е  необходимо.  Европейската  комисия  ще 
анализира  начина,  по  който  Кохезионните  политики  и  други  финансови  инструменти 
могат  да  задействат  инвестирането  в  мащаба  необходим  за  достигане  на  целта4- 
осигурявайки  надежда  на  новите  държави  членки,   изоставащи  в  ефективността  далеч  зад 



развитите Европейски държави.

Енергийна сигурност

Зависимостта на европейската икономика от външни енергийни доставки се увеличава с близо 1 
процент  всяка  година,  като  през  2008г  достигна  54,7%,  трупайки разходи от  €350  млрд.  на 
година (или €700/ на година за жител)5. Тези факти също ни поставят в много уязвима позиция. 
Неблагоприятните политически действия , въоръжените конфликти, икономическите обрати или 
неблагонадеждността  на  държавите-износителки могат да  доведат Европа дори до проблеми 
свързани с оцеляването. Спорът между Русия и Украйна за цените на газта през 2008 оставиха 
на студено хиляди домове в България в средата на м. Януари. Ядрената индустрия в Чешката 
република  се  окупира  от  базирани  в  Русия  непрозрачни  компании,  а  търга  за  нови  ядрени 
блокове  бе  във  фокуса  на  Руските  служби  за  сигурност6.  Икономическото  развитие, 
възстановяващо се от годините на криза е застрашено отново от бума на цените на петрола, 
които почти достигнаха рекордните нива от годините преди кризата. Това са само няколко от 
многото ярки примери, които оформят една много ясна картина:  стабилният и конкурентен 
Европейски съюз има нужда да се съсредоточи върху ефективната употреба на енергия от 
устойчиви, вътрешни ресурси.

Енергийно ефективна икономика

Максимално   ефективното  използване  на  енергия  е  не  само  наложително  за  енергийната 
сигурност и предотвратяването на необратимите промени в климата, но представлява и решение 
на  редица  икономически  проблеми.  Инвестициите  и  работните  места  в  енергийната 
ефективност, особено в сградния сектор, са енда възможност, която може да се прилага из цялата 
страна. В икономически изостаналите район те носят двоен положителен ефект - осигуряване на 
работни  места  и  закърпване  на  свитите  семейни  бюджети.  Инвестирането  на  публични 
средства в мерки за енергийна ефективност, е изцяло в съзвучие с обществения интерес и е 
предпоставка за привличане на частни инвестиции, за откриване на нови работни места и 
в същото време за спестяване на средства, които иначе се дават за енергия. Целта за 20% 
енергийна ефективност е достижима по икономически изгоден начин, с предоставяне на 
спестявания от €78 млрд.  годишно или  €380 за  домакинство през  2020г.7 В  рамките на 
Европейския Съюзпостигането на целта може да доведе на откриването на над 1 млн нови 
работни места8.

В Унгария, около 131.000 нетни работни места ще бъдат създадени до 2020г.9 на основата на 
програма за обновяване на сгради, целяща постигане на високи стандарти за енергийна 
ефективност. За  това  ще  са  нужни инвестиции,  от  €4,5млрд.  евро на  година  в  началото  на 
проекта, които ще намаляват до € 2,8млрд. годишно във финалната фаза. Тези разходи може да 
изглеждат високи, но броят нови работни места и предизвиканото дългосрочно спестяване на 
енергия, достигащо €97млрд. през 2050 показват, че инвестирането на публични средства в тази 
насока  си  струва.  Същото  изследване  твърди  ,  че  спирането  на  субсидиите  за  изкопаемите 
горива, тяхното пренасочване   в комбинация с мъдро използване на Европейските средства, 
могат да осигурят допълнително €1 млрд. годишно за обществено финансиране - достатъчно да 
мобилизира необходимия стимул за включването на частни средства в такава програма.

В Чехия обществената подкрепа на мерките за енергийна ефективност на частните жилища на 



стойност  €419 млн. годишно, създаваше по 11100 нови работни 
места годишно10. Във времето на икономическа криза, тези работни места бяха създадени главно 
в малки и средни предприятия (МСП) из цялата страна и се превърнаха в  индустрия, която се 
оказа  слабо  засегната  от  кризата.  Авторът  на  това  проучване,  Мирослав  Земечник  от 
Правителствения икономически комитет заяви: “От гледната точна на мултипликационния ефект 
– или каква  полза донесе за държавната икономика всяка инвестирана крона, аз не виждам по-
добра анти-кризисна мярка.“11

Върпосите свързани с финансирането по Кохезионната политика

Климатичните и енергийните предизвикателства ще се отразят  по различен начин на отделните 
държави. Новите Източни държави членки, с тяхната зависимост от Русия, ниска ефективност и 
ограничено  финансиране  на  мерките  срещу  климатичните  промени  се  нареждат  сред  най-
уязвимите. Тези предизвикателства надхвърят силите и възможностите за действие на отделните 
страни.  Преодоляването на тези предизвикателства изисква съгласувани усилия на ниво 
ЕС,  както  и  максимално  използване  на  наличните  инструменти  и  особено  на 
Структурните и Кохезионния фондове (СКФ).

Приоритети на бъдещото финансиране.

Европейският Съюз определи своята стратегическа ориентация в стратегията12 „Европа 2020“ в 
стремежа си да преодолее предизвикателствата на икономическата криза, климата, енергията и 
социалните различия. Тази стратегия задава по общ начин областите на съвместни действия, 
които ще бъдат подпомгнати през следващите 10 години. Тъй като Политиката на сближаване е 
важен  инструмент  на  тази  подкрепа,  стратегията  „Европа  2020“  дава  добър  поглед  върху 
посоката на финансиране от ЕС през следващия бюджетен период. Той определя три взаимно 
подсилващи се приоритета. 

Интелигентен растеж: изграждане на икономика, базирана на знания и иновации. В свят на 
ограничени  ресурси,  иновациите  са  ключов  актив,  който  ще  подсигури  Европейската 
независимост  от  нестабилни  и  скъпи  доставки.  Целта  е  научната  и  развойна  дейност  и 
иновационната  политика  да  се  съсредоточат  върху  главните  предизвикателства. 
Изследвания  в  областта  на  ефективното  използване  на  ресурсите,  на  транспорт  с  ниски 
въглеродни  емисии,  на  природсъобразно  производство  и  управление  на  земите,  както  и  за 
предотвратяване на  промените в  климата  и адаптацията  към тях са  важна част  от  водещата 
инициатива „Съюз на иновациите“ 
Комисията ще работи в подкрепа на този иновационен елемент от инструментте на ЕС, като 
например Структурните фондове, Рамковата  програма за наука и изследвания и фондовете  за 
развитието на селските райони.

Устойчив  растеж:  насърчаване  на  по-зелена,  конкурентоспособна  и  изразходваща  по-
малко ресурси икономика.
Устойчивостта  днес  е  главно  конкурентно  предимство.  Осъществяването  на  енергийните  и 
климатичните цели през 2020г, които също са и целевите индикатори на стратегията „Европа 
2020“, ще спести 
€60  млрд.  от  внос  на  петрол  и  газ  в  тази  година,  намалявайки  сметките  за  енергия  на 
домакинствата  и  стойността  на  производството,  като  междувременно  осигуряват  работа. 



Енергийно ефективните жилища, иновативната и нуждаеща се от 
по-малко енергия индустрия и висококачествените продукти с ефективен жизнен цикъл също ще 
спомогнат да се преборим с климатичните промени и да предотвратим щетите върху околната 
среда.  Иновациите в области като възобновяемите енергийни източници, интелигентните 
захранващи мрежи или електрическите автомобили трябва да задържат Европа в позиция 
на  движеща  сила  за  зелените  технологии. За  новите  страни-членки  това  е  уникална 
възможност  за  обновяване  на  инфраструктурата  и  преминаване  към  западните  стандарти  за 
енергийна ефективност. Инвестирането в интелигентни мрежи е необходимо, за да бъде дадена 
възможност на всички области да се включат и да печелят от пазара на възобновяема енергия.

Приобщаващ растеж: благоприятстване на икономика с висока заетост, способстваща за 
социалното и териториално сближаване. Постигането на тези два приоритета ще позволи на 
Европа  да  запази  високите  нива  на  заетост,  като  междувременно  ще  е  необходимо  и 
квалифициране и модернизиране на пазара на труда. Ефективното и устойчиво използване на 
ресурсите  трябва  да  бъде  налично  във  всички  области  на  континента,  вземайки  в  предвид 
местните условия.  Малки локални енергийни производства,  като например  производство на 
топлина  от  биомаса,  могат  да  създадат  работни  места  в  отдалечените  региони. 
Поощряването на енергийната ефективност в жилищата може да намали сметките за енергия на 
хората в неравностойно социално положение и да ги спаси от енергийна бедност.

Стеснен фокус, засилени резултати

Един от проблемите на настоящата политика на сближаване,  определени от петия доклад за 
сближаване13 е  разпространението на Европейските средства в твърде много области. В Чехия 
например,  финансирането  се  осигурява  чрез  26  различни Оперативни програми,  поставяйки 
дълбоки съмнения  относно  стратегическото  оползотворяване  на  парите  на  данъкоплатците  в 
приоритетните  области.  В  следващия  период  тематичната  концентрация  ще  се  увеличи, 
фокусирайки се върху стратегическите цели на „Европа 2020“. Страните-членки трябва да се 
възползват от тази възможност, при формулирането на приоритетите си и да се стремят 
към  достигането  на  голям  дял  от  средства,  които  ще  бъдат  на  разположение  за 
стратегическите области, формулирани в документа на Европа 2020.

Банкуоч, август 2011г.


