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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че ЕС не може да си позволи продължително разпокъсване на 

вътрешния енергиен пазар; ето защо призовава за пълно прилагане на 

съществуващата регулаторна рамка (третия енергиен пакет), достатъчно енергийни 

междусистемни връзки между държавите членки и модернизация на енергийните 

мрежи; счита освен това, че главната цел на стратегията за енергийна сигурност на 

ЕС трябва да бъде да се гарантира, че никоя държава членка, нито ЕС като цяло, не 

са прекалено уязвими в случай на нарушение на доставките от страна на един-

единствен енергиен доставчик; подчертава, че една политика за енергийната 

сигурност включва различни елементи, като подобряването на подготвеността в 

случай на нарушения на енергийните доставки, сътрудничеството и координацията 

в отношенията с трети държави, както и новата инфраструктура са също толкова 

важни колкото амбициите за развитие на енергията от възобновяеми източници, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на 

парникови газове и се развиват по начин, който е в хармония с тези амбиции; 

2. подчертава положителното въздействие, което пазарната интеграция оказа върху 

цените на едро и в крайна сметка върху цените на дребно в електроенергийния 

сектор, което даде възможност на гражданите да получат по-достъпна 

електроенергия, и припомня, че потенциалната нетна икономическа полза, която 

може да бъде извлечена от завършването на вътрешния енергиен пазар, е от 

порядъка на 16 до 40 млрд. евро годишно; 

3. счита, че енергийната политика на ЕС следва да търси начин как да се справи с 

неконкурентните цени на енергията, които изостриха икономическата криза и 

отслабиха конкурентоспособността на европейската промишленост, и които оказват 

влияние върху цялостната енергийна сигурност на нашите граждани; 

4. подчертава, че е важно държавите членки да отпуснат достатъчно ресурси за 

пазарен надзор на енергийната ефективност на продуктите, така че да се гарантират 

равностойни условия за сектора, като същевременно на потребителите се 

предоставят най-полезната информация и подходящите инструменти, за да направят 

информиран избор, да са запознати с потреблението си на енергия и да го 

намаляват; 

5. посочва, че според последното издание на индекса за развитие на пазарите на 

дребно пазарът на електроенергия е един от четирите най-зле функциониращи 

пазари; подчертава, че е важно да се предприемат действия за подобряване на 

предоставянето на информация на потребителите относно разбивката на цените на 

енергията и относно мерките за енергийна ефективност, които биха им дали 

възможност да участват активно в регулирането на своето потребление на енергия, 

включително възможността да сменят лесно своя доставчик; 
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6. припомня своите предишни позиции относно установяването на амбициозни цели 

по отношение на енергийната ефективност и това, че е важно да се ускори 

изпълнението на мерките, насочени към постигането на тези цели; подчертава, че 

мерките за енергийна ефективност на европейско равнище са от изключителна 

важност, за да се гарантира енергийната независимост на ЕС, като същевременно се 

осигурява устойчив растеж, развива се обучението, създават се работни места и се 

укрепва икономическата жизнеспособност на предприятията, и особено МСП, и 

приветства в тази връзка предложението за създаване на Европейски фонд за 

стратегически инвестиции; в този контекст отправя искания за инвестиции в 

енергийната ефективност, особено по отношение на сградите; 

7. подчертава, че важните сектори биха могли да се възползват от мерките за 

енергийна ефективност на равнище ЕС и на национално равнище; призовава 

държавите членки и Комисията да популяризират ефективното използване на 

енергията и да използват пълноценно възможностите, предлагани от директивите за 

възлагането на обществени поръчки, за да насърчават оценяването на базата на 

критерии, свързани с иновациите и околната среда, които позволяват широко 

разпространяване на енергийно ефективните сгради и продукти; подчертава, че е 

важно на потребителите да се предоставя точна и опростена информация относно 

енергийната ефективност на тези продукти; счита, че в бъдеще може да се 

допринесе за политиката на енергийна ефективност чрез подобряване и по-

нататъшно развитие на законодателството относно енергийното етикетиране и 

екопроектирането;  

8. подчертава добавената стойност на интегрирането на ИКТ в енергийните системи, 

за да се постигне максимална енергийна ефективност, умерено търсене и по-ниски 

цени за потребителите и за да се даде възможност на потребителите да управляват 

по-добре потреблението си на енергия; призовава ЕС и неговите държави членки да 

осъществят дългосрочни кампании, за да повишат обществената осведоменост 

относно различните начини за намаляване на потреблението на електроенергия; 

подчертава, че амбициозните политики за енергийна ефективност по отношение на 

жилищния сектор са важни, за да се ускори темпото на обновяване на сградите и да 

се подобрят системите за централно отопление; 

9. припомня, че е необходимо да се засилят подготвеността и капацитетът на ЕС да 

реагира ефективно на евентуални кризи в доставките на газ; подчертава значението 

на консултациите, започнати от Комисията на 15 януари 2015 г. с цел да се 

определят областите, в които са необходими подобрения на действащите правила на 

ЕС, за да се гарантира сигурността на доставките на газ; отбелязва, че съществува 

необходимост от по-добро и задълбочено сътрудничество и координация между 

държавите членки в областта на енергийната сигурност; 

10. подчертава, че развитието на възобновяемите енергийни източници ще има 

положителен екологичен и икономически ефект, като същевременно ще допринесе 

и за енергийната независимост на ЕС; подчертава необходимостта да се използва 

пълният потенциал на енергията от възобновяеми източници, наред с другото, в 

сектора на отоплението и охлаждането, и да се разработят интелигентни енергийни 

мрежи и нови решения за съхраняването на енергията; подчертава, че тъй като 
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технологията е съществен елемент за намаляването на търсенето на енергия, е 

изключително важно да се подкрепят иновативни проекти в областта на 

възобновяемите и чистите енергийни източници; призовава за защита на 

финансирането на „сигурна, чиста и ефективна енергия“, както е посочено в 

приложение II към Регламент (ЕС) № 1291/2013, за да се даде възможност на ЕС да 

се превърне в световен лидер в областта на възобновяемите и чистите енергийни 

източници; призовава държавите членки и Комисията да гарантират регулаторна 

стабилност по отношение на възобновяемите енергийни източници и да осигуряват 

защита за инвестициите, направени в съответствие с енергийните цели на ЕС, като 

създават условия на равнопоставеност; 

11. призовава да се отдели повече внимание на нововъзникващия пазар на енергийни 

услуги (в т.ч. договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат и 

споразуменията за енергийни услуги); подчертава, че е важно да се разработят 

стандарти за всеки елемент на процеса на инвестиране в енергийната ефективност; 

отправя искания за инвестиции в енергийната ефективност, особено по отношение 

на сградите; подчертава, че важни сектори като туризма биха могли да се 

възползват от мерките за енергийна ефективност на равнище ЕС и на национално 

равнище; подчертава, че координираните и амбициозните политики и мерки за 

енергийна ефективност по отношение на жилищния сектор представляват стабилно, 

стратегическо и дългосрочно решение за енергийната бедност; 

12. припомня на държавите членки за наскоро разработената европейска стратегия за 

енергийна сигурност и ги призовава във връзка с това да засилят регулаторната и 

публичната финансова подкрепа, за да се ускори темпото на обновяване и 

подобряване на сградите и/или въвеждането на системи за централно отопление; 

13. призовава Комисията, държавите членки и регионите да отпуснат средства за 

разработването на технологии за улавяне и съхраняване на въглероден диоксид; 

14. настоятелно призовава Комисията и Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия да поставят по-силен акцент върху борбата с проблема, 

свързан с намаляването на преноса на националните граници; отбелязва, че биха 

били възможни годишни икономии в размер на 15 млрд. евро годишно (10% от 

цената на едро на газа), ако бъдат отстранени съществуващите пазарни 

несъвършенства, които позволяват неконкурентни ценови разлики между 

държавите членки; счита, че е необходимо Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия да играе по-силна роля за един добре функциониращ 

вътрешен енергиен пазар, тъй като това изисква както значително развитие на 

инфраструктурата и междусистемните връзки, позволяващи трансгранична 

търговия, така и строго прилагане на правилата за разпределяне на съществуващите 

мощности; приканва да се увеличат усилията за подобряване на трансграничните 

междусистемни връзки и за разработването на интелигентни енергийни мрежи; 

счита, че за съжаление някои държави членки все още се намират на „енергиен 

остров“ вследствие на липсата на енергийни междусистемни връзки с останалата 

част на ЕС, както и че в някои региони на ЕС все по-големи количества енергия от 

непостоянни възобновяеми енергийни източници не могат да бъдат доставени до 

потребителите поради липсата на достатъчно инфраструктура; 
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15. подчертава, че регулираното ценообразуване в областта на енергетиката е пагубно 

за конкуренцията и инвестициите и че неговото премахване е предпоставка за 

постигането на добре функциониращ енергиен пазар; 

16. настоятелно призовава Комисията да въведе мерките (които са предвидени в третия 

енергиен пакет), предназначени да гарантират, че гражданите могат да упражняват 

правото на избор на енергиен доставчик; подчертава, че упражняването на това 

право е не само от голямо значение за потребителите, но също така и стимулира 

допълнително енергийните пазари на едро; 

17. счита, че една подобрена и по-стабилна схема за търговия с емисии би трябвало да 

гарантира получаването на инвестициите, необходими за постигането на 

дългосрочните цели на ЕС в областта на енергията и климата; подчертава, че 

мерките, предназначени да укрепят схемата за търговия с емисии, следва да 

запазват конкурентоспособността на енергоемката промишленост с цел да се 

предотврати преместването на предприятия, загубата на работни места и 

„изтичането на мозъци“ извън Европейския съюз. 



 

AD\1054292BG.doc 7/7 PE544.472v02-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 

Дата на приемане 17.3.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

32 

5 

1 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal 

Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert 

Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 

Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Jens 

Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Josef 

Weidenholzer, Kerstin Westphal 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Emilian Pavel 

 
 


