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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства усилията на Комисията за изграждане на устойчив енергиен съюз и 

призовава за бързото му реализиране и за полагане на усилия за повишаване на 

целите в областта на енергетиката и климата, като същевременно се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция между европейските и неевропейските 

производители на енергия, включително широкото прилагане на преразгледана 

схема за търговия с емисии (СТЕ); призовава Комисията и държавите членки да 

предвидят мерки, които да осигурят равнопоставени условия на конкуренция между 

производителите от ЕС и производителите от трети държави, особено с цел да се 

гарантират най-високи стандарти в областта на безопасността и опазването на 

околната среда; 

2. подчертава, че една истинска обща външна енергийна политика на ЕС следва да 

върви ръка за ръка с общата външна политика и политика на сигурност; в този 

контекст настоятелно призовава за по-добра координация между върховния 

представител/заместник-председател (ВП/ЗП) и съответните членове на Комисията 

с цел да се засили съгласуваността на външните политики за енергийна сигурност 

на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да създаде по-силен клъстер под 

ръководството на ВП/ЗП и да назначи лице, отговарящо за координацията на тези 

политики; 

3. подчертава, че определянето на обвързващи амбициозни европейски и национални 

цели в областта на енергетиката и климата, насочени към енергийна ефективност и 

производство на енергия от възобновяеми източници, би спомогнало за 

обезпечаване на технологичното лидерство на ЕС в тези области; 

4. подчертава, че енергията не следва да бъде използвана като средство за 

упражняване на политически натиск между държавите членки или в каквато и да 

било рамка на международно сътрудничество и външна политика; 

5. подчертава, че достатъчните, сигурни, стабилни и достъпни енергийни доставки на 

енергия могат да бъдат постигнат само ако енергийната и външната политика 

вървят последователно и съгласувано ръка за ръка, което означава, че ЕС трябва да 

включи енергийната си политика също така в обхвата на целите и стратегическите 

интереси на своята външна политика, особено когато става въпрос за връзките с 

трети държави, и да я съгласува с политиката за развитие, политиката на сигурност 

и търговската политика в целия спектър на външната политика; счита, че ЕС може 

да намали своята зависимост от конкретни външни доставчици и горива и по този 

начин да допринесе за дългосрочна енергийна сигурност чрез максимално 

използване на възобновяемите източници на енергия и даване на приоритет на 

екологично устойчиви горива и технологии; 

6. подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да заемат единна 

позиция на международно равнище, да устоят на тактиката „разделяй и владей“, 
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използвана от Руската федерация, и да предотвратят политическия натиск, който се 

упражнява чрез блокиране на маршрутите за доставка на енергия; предупреждава 

обаче за опасностите от възприемане на дипломатически подход, който 

целенасочено пренебрегва злоупотребите и финансирането на насилие от страна на 

определени режими в държавите – доставчици на енергия; във връзка с това 

припомня, че една ефективна и последователна външна политика на Съюза трябва 

да се основава на основните принципи и ценности на демокрацията, правата на 

човека и свободата; 

7. подчертава значението на пълната солидарност между държавите членки в областта 

на енергийната сигурност; 

8. отбелязва, че определянето като приоритет на енергийната ефективност и 

диверсифицирането, където е подходящо, на енергийните източници и на 

маршрутите за доставка на енергия ще намали нашите общи енергийни потребности 

и вноса на енергия и че увеличаването на подкрепата за научни изследвания и 

развитие в областта на енергетиката, съобразени с принципа на технологична 

неутралност, е от ключово значение за един справедлив енергиен преход към 

нисковъглеродна икономика и e жизнено важно за засилването на технологичното 

лидерство на ЕС; изтъква значението на подкрепата за технологията за съхраняване 

и преобразуване на енергия като предпазна мярка срещу нестабилните световни 

цени на енергията и нарушаването на международните енергийни доставки; 

9. призовава Комисията и ЗП/ВП да създадат всеобхватна рамка за външното 

измерение на енергийния съюз със специален акцент върху насърчаването на 

стратегически партньорства с трети държави производители на енергия и транзитни 

трети държави, по-специално сред съседните на Съюза държави и с оглед на 

политиките на разширяване, на основата на споделени общи ценности; в това 

отношение следва да се вземе под внимание настоящото състояние на регионалното 

сътрудничество, планирането и развитието на големи стратегически 

инфраструктурни проекти и бързото мобилизиране на средства за вече 

съществуващи такива, включително разработването на алтернативни маршрути и 

доставчици на енергия за онези държави членки, които понастоящем са зависими от 

един-единствен доставчик, и за онези, които са определени като част от енергийни 

острови; подчертава значението на енергийното партньорство с южните 

средиземноморски държави и държавите от Източното партньорство и счита, че то 

следва да бъде важна част от текущия преглед на европейската политика за 

съседство; подчертава, че разширяването на енергийната инфраструктура, както и 

на законодателството в областта на управлението на енергията, така че да обхваща 

европейската енергийна общност, ще допринесе за по-голяма стабилност и за по-

добра инвестиционна среда в непосредствена близост до ЕС; 

10. призовава Комисията да продължи да настоява за изграждане на система за 

енергиен обмен между ЕС и САЩ в светлината на настоящото и бъдещото развитие 

в областта на научните изследвания, иновациите и лицензирането на системите от 

електропроводи, като високоволтовите енергийни връзки, с цел развитие на 

глобална мрежа за споделяне на електроенергия от възобновяеми източници; 

11. призовава Комисията да разработи всеобхватна стратегия за диверсификация на 



 

AD\1072977BG.doc 5/6 PE565.044v03-00 

 BG 

енергийните доставки; подчертава значението на нисковъглеродните местни 

източници за държавите, които са силно зависими от внос на енергия, особено от 

един-единствен доставчик; 

12. подчертава, че един бъдещ енергиен съюз следва да сложи край на всякаква 

енергийна изолация на държави членки и региони и следва приоритетно да 

подкрепя най-уязвимите държави в диверсифицирането на техните източници и 

маршрути за доставка; 

13. призовава Комисията да ускори изграждането на взаимни енергийни 

междусистемни връзки между държавите – членки на ЕС, което ще спомогне за 

намаляване на зависимостта от доставчици на енергия от държави извън ЕС; 

14. приканва Комисията да посочи съществуващите възможности за съвместно 

договаряне с външни доставчици, което следва винаги да спазва и насърчава 

основните ценности на ЕС, а именно зачитането на правата на човека и 

демокрацията, социалната защита, опазването на околната среда и защитата на 

потребителите; призовава Комисията да играе по-значима роля в проверката на 

съвместимостта на междуправителствените споразумения и големите търговски 

договори с правото на ЕС и тяхното въздействие върху енергийната сигурност, 

включително предварителната им оценка и участието в преговорите; подчертава, че 

устойчивото потребление на ресурси, както и икономиката с ниски въглеродни 

емисии следва да бъдат в основата на енергийния съюз и че това трябва да бъде 

отразено в политиките на ЕС и усилията на ЕС да бъде пионер в решаването на 

проблемите, свързани с изменението на климата; подчертава, че единните позиции в 

преговорите с трети държави следва да стоят в основата на енергийния съюз; в този 

контекст призовава Комисията и държавите членки да въведат доброволно общ 

механизъм за преговори с цел да се укрепи колективният потенциал на ЕС за 

договаряне, което би довело до преговорна позиция на ЕС; 

15. призовава Комисията да създаде група за размисъл на високо равнище по въпросите 

на енергийната сигурност, външната политика и енергийния съюз със силно 

представителство и участие на Парламента и на заинтересованите страни от 

гражданското общество с цел разработване на достоверни дългосрочни сценарии за 

търсенето, предлагането и сътрудничеството с външни партньори, по-специално в 

областта на изграждането на капацитет и размяна на технологии за добив на енергия 

от възобновяеми източници и енергийна ефективност и на взаимовръзките между 

енергетиката и правата на човека; 

16. призовава Комисията да поддържа своята цел за посвещаване на отделна глава на 

енергетиката в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ); 

17. счита, че солидарността между държавите членки, като основополагащ принцип за 

гарантиране на сигурността на енергийните доставки, следва да включва и 

държавите – страни по Договора за енергийна общност. 
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