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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 

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

следните предложения: 

1. припомня, че за да се отговори на предизвикателствата на една европейска 

стратегия за енергийна сигурност, както и да се изпълнят нейните цели в областта 

на енергетиката и на изменението на климата в условията на световни ограничения 

в тези области на политиката, Европейският съюз и неговите държави членки, въз 

основа на действащите нормативни уредби, трябва също така да предприемат общи 

действия на международната сцена, като поставят въпросите от областта на 

енергийната сигурност и устойчивост в рамките на международните търговски 

форуми, в това число начините за решаване на проблема с екологичния дъмпинг, 

извършван от трети страни, които пренебрегват своите международни ангажименти;  

подчертава, че намаляването на търсенето на енергия и насърчаването на 

възобновяемите и местните източници на енергия са едни от най-ефективните 

средства за намаляване на външната енергийна зависимост и постигане на целите в 

областта на климата; подчертава, че насърчаването на образованието в областта на 

енергетиката може да служи на постигането на целта за намаляване на 

замърсяването и подобряване на моделите на потребление;  

2. отново заявява, че енергията представлява основна потребност за човека и играе 

решаваща роля във връзка с икономическата дейност на човека, като е от особено 

значение за конкурентоспособността на промишлеността и на други отрасли на 

икономиката; поради това настоява, че стратегията на ЕС за енергийна сигурност 

следва да гарантира устойчив, стабилен, сигурен и предвидим достъп до енергия на 

приемливи цени както за гражданите, така и за предприятията, и да засили 

обществения контрол, както и регулирането и справедливостта в областта на 

конкуренцията, за да се съсредоточи вниманието върху въпроса за енергийната 

бедност и да се насърчават мерките за справяне с този проблем, който засяга голям 

брой граждани на ЕС (според докладите на Евростат за доходите и условията на 

живот (ЕU-SILC)) и в развиващите се страни (според докладите на Международната 

агенция по енергетика); подчертава, че процесът на вземане на решения относно 

проекти за енергийна инфраструктура следва да включва всички местни общности, 

които са пряко засегнати; посочва, че стратегията на Съюза за енергийна сигурност 

следва да бъде основен компонент на една приобщаваща стратегия на Съюза за 

икономически растеж; 

3. призовава за по-голяма степен на съгласуваност между търговската и енергийната 

политика на ЕС; счита, че споразуменията за свободна търговия (ССТ) на ЕС следва 

да водят до подобрен пазарен достъп до енергийни ресурси и продукти както при 

утвърдените дългосрочни партньори, така и при нови и бъдещи държави партньори 

в области като например, но не само, Централна Азия, Северна Африка и Северна, 

Централна и Южна Америка; 

4. подчертава, че търговията играе ключова роля за енергийната сигурност и че 

силните партньорства в областта на енергетиката, подсилени с включването на 
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глави относно енергетиката в търговските споразумения на ЕС, са средства от 

основно значение; счита, че е от ключово значение тези глави да засилват 

диверсификацията на ЕС в областта на енергетиката и да намаляват зависимостта от 

внасяни източници на енергия от прекалено малко на брой доставчици, да 

установяват стандарти за качество за енергийните продукти и общи стандарти за 

устойчиво производство на енергия, както и да насърчават диверсификацията на 

маршрутите на доставка и местното производство на енергия, особено от 

възобновяеми източници, тъй като стратегията за енергийна сигурност следва да 

насърчава използването на вътрешни източници на енергия, енергийната 

ефективност, междусистемните връзки и политиките за намаляване на 

потреблението; счита, че преките чуждестранни инвестиции в активи на 

стратегическата енергийна инфраструктура в Съюза могат да имат и отрицателно 

въздействие и следва да бъдат наблюдавани от Комисията; призовава Комисията да 

предостави на държавите членки възможно най-добрата техническа помощ с цел 

гарантиране на бързото и правилно прилагане на законодателството на ЕС в 

областта на енергетиката; посочва, че когато държави — членки на ЕС имат 

отрицателен търговски баланс, това се дължи най-вече на разходите за внос на 

изкопаеми горива; 

5. очаква, с оглед на законния интерес на ЕС в подобряването на неговата енергийна 

сигурност, ключови въпроси като търговията с енергийни ресурси, в това число 

нефт и природен газ, да бъдат включени в преговорите за Трансатлантическо 

партньорство за търговия и инвестиции;  

6. подчертава необходимостта от засилено координиране на европейската търговска 

политика с политиката в областта на енергетиката, с външната политика и с общата 

политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с цел гарантиране на ефективността на 

европейската енергийна стратегия и по-висока степен на съгласуваност на нашата 

външна дейност; 

7. посочва, че първите стъпки за сътрудничество в областта на енергийната 

ефективност и на енергийното етикетиране вече бяха предприети в търговските 

споразумения (например етикета „Енергийна звезда“ в САЩ); призовава за повече 

усилия в тази насока в бъдеще; 

8. подчертава, че високата и недиверсифицирана зависимост от внос на газ може да 

бъде намалена чрез подпомагане на децентрализираното, базирано на общините 

производство на топлинна и електрическа енергия, което укрепва веригите на 

създаване на стойност в различните региони на ЕС; 

9. припомня, че при сключването на търговски споразумения с трети държави трябва 

да се запази съгласуваността с вътрешната политика на ЕС;  

10. подчертава, че намаляването на зависимостта от един доставчик не трябва да води 

до повишаване на зависимостта от друг доставчик, особено по отношение на 

втечнения газ;  припомня, че хидравличното разбиване е технология, която се 

отхвърля от по-голямата част от населението в Европа; 

11. счита, че търговията с втечнен природен газ (ВПГ) между ЕС и САЩ ще интегрира 



 

AD\1056402BG.doc 5/8 PE546.894v02-00 

 BG 

изцяло газовия пазар на ЕС в световния пазар и ще допринесе в значителна степен 

за доизграждането на вътрешния енергиен пазар; 

12. подчертава, че инфраструктурните проекти, свързани с енергийната сигурност, 

трябва изцяло да зачитат демократичната воля и участието на местните общности, 

засегнати от проектирането и изграждането;  

13. призовава държавите членки да засилят сътрудничеството си по механизма за обмен 

на информация във връзка с междуправителствените споразумения с трети държави 

в областта на енергетиката, за да се повиши прозрачността и да се засилят 

позициите им при преговорите с трети държави; призовава Комисията бързо да 

разработи предложение за задължителни предварителни оценки на 

междуправителствените споразумения по отношение на тяхното въздействие върху 

вътрешния енергиен пазар на ЕС и на тяхната съвместимост с правото на ЕС; 

призовава държавите членки да изискват участието на Комисията в преговорите по 

енергийни споразумения с държави извън ЕС; призовава Комисията да разработи 

образец на енергийни споразумения с държави извън ЕС, включващ клаузи, 

свързани с интересите на Съюза;  призовава, в интерес на насърчаването на 

демокрацията и на прозрачността, Парламентът да бъде редовно информиран от 

Комисията относно енергийните споразумения между ЕС и държави извън ЕС;  

счита, че следва да се разгледа възможността държавите членки, които желаят това, 

да създадат механизъм за колективно закупуване за източници на енергия в бъдеще; 

14. призовава Комисията да посочи наличните възможности за съвместното договаряне 

на договори в областта на енергетиката с външни доставчици от името на 

държавите членки;  

15. подчертава, че енергийните споразумения трябва винаги да поставят акцент върху 

принципа на реципрочност и да гарантират стандартите за качество и 

съответствието с условията в нормативната уредба; като има предвид общият 

вътрешен енергиен пазар на ЕС, призовава енергийните споразумения да се включат 

в обхвата на обикновената законодателна процедура с цел да се гарантира 

демократичност, прозрачност и съвместимост с правото на ЕС;  

16. подчертава, че е важно да се сложи край на всякаква изолираност на държавите 

членки и на регионите от европейските мрежи за газ и електроенергия; 

17. отбелязва, че по искане на дадена държава членка Комисията би могла да участва 

като наблюдател в преговорите по междуправителствени споразумения; 

18. подчертава, че предизвикателството, свързано с енергийната сигурност, се състои в 

намаляване на несигурността, която поражда напрежение между държавите, и в 

ограничаване на неефективното функциониране на пазара, което неутрализира 

ползите от търговията; поради това подчертава необходимостта от насърчаване на 

демократични структури за глобално управление на суровините и на международни 

правила за търговията с енергия, за да се намали напрежението в международен 

план и да се подобри правната стабилност в тази област и да се подпомогне 

изграждането на справедлив световен енергиен пазар, който носи ползи за всички 

участници в него, с акцент върху възможности за достойни приходи за богатите на 
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ресурси държави в рамките на ЕС и извън него, с които се подпомагат съответните 

им стратегии за икономическо развитие и премахване на бедността;   подчертава 

значението на по-тясното сътрудничество в областта на енергетиката със съседните 

на Съюза държави;  

19. счита, че ЕС следва да подпомага най-уязвимите държави при диверсифицирането 

на техните източници и маршрути на доставки, в това число чрез трансгранични 

междусистемни връзки и обратни потоци, с акцент върху енергията от 

възобновяеми източници и местните източници на енергия и свързаните с това 

хранилища и мерки за енергийна ефективност в рамките на регионалните стратегии, 

като по този начин се допринася за намаляване на зависимостта от определени 

променливи международни енергийни пазари; счита, че е също толкова важно да се 

разработват нови технологии за производството на енергия от различни източници с 

цел повишаване на енергийната ефективност в световен мащаб, като по този начин 

се спомага за премахването на енергийната бедност, допринася се за глобалното 

устойчиво развитие и се подпомагат усилията в световен план за борба срещу 

изменението на климата;  

20. подчертава, че ЕС следва да се възползва от възможностите, които произтичат от 

енергийните източници в източната част на Средиземноморието, по-специално с 

оглед на създаването на Средиземноморски газов разпределителен център 

посредством коридор от североизточната част на Средиземноморието към Европа, 

за да се подобри енергийната сигурност на ЕС; счита, че ЕС следва да насърчава 

инициативи за сътрудничество в сектора на енергетиката между държавите в 

източната част на Средиземноморието, като по този начин допринася за мира и 

просперитета на тяхното население;  

21. признава, че Европейският фонд за стратегически инвестиции и Механизмът за 

свързване на Европа са механизми с ключово значение по отношение на развитието 

на инфраструктурата и на привличането на частни инвестиции в ЕС; освен това 

отбелязва, че оптимизирането на използването на финансовите инструменти ще има 

важен мултиплициращ ефект върху публичните инвестиции и ще привлече 

инвестиционен капитал от цял свят в ЕС; 

22. подчертава, че стратегическите инфраструктури, с които се насърчава 

диверсификацията на доставките, на източниците и на маршрутите, например 

хранилища и съоръжения за внос и пренос, както и заводи за втечняване и 

регазификация на природен газ, могат да улеснят подобряването на доставките при 

възникването на извънредни ситуации; отбелязва, че тези инфраструктури могат да 

бъдат подпомогнати чрез специфични регулаторни мерки и/или публично 

финансиране, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 347/2013 относно 

трансевропейската енергийна инфраструктура и Регламент (ЕС) № 1316/2013 

относно Механизма за свързване на Европа, и/или финансова подкрепа чрез 

финансовите инструменти на ЕС въз основа на стратегическите цели на Съюза; 

23. счита, че възможностите за износ на чисти, сигурни и ефикасни енергийни 

технологии и технологии за съхранение на енергия от страна на частните и 

публичните дружества от ЕС са от особено значение, по-специално в контекста на 
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нарастващото световно търсене на енергия; препоръчва да се увеличат 

инвестициите в научни изследвания, развойна дейност и прилагане на новите 

енергийни технологии и технологии за съхранение на енергия;  призовава за 

значително намаляване на митата за тези технологии в рамките на споразумение на 

СТО за екологичните стоки и на ССТ на ЕС; 

24. призовава Комисията да гарантира по-стриктно наблюдение по отношение на 

антиконкурентното поведение и антидъмпингови мерки с цел защита на 

европейските енергийни отрасли срещу нелоялен внос от трети държави; 

25. изразява съжаление във връзка с факта, че няма напредък по разискванията в Съвета 

относно модернизирането на инструментите за търговска защита, въпреки че 

Парламентът изрази решителна подкрепа за по-строги мерки срещу нелоялния внос 

от трети държави;  

26. призова Комисията да гарантира, че нейните цели и дейности в областта на 

енергийната сигурност съответстват на общите цели на политиката на ЕС, по-

специално по отношение на международния мир и развитието, и че интегрирането 

на държави в световната икономика включва и достъпа им до енергия; 

27. счита, че енергийната сигурност в рамките на ЕС може да бъде действително 

постигната не само чрез финансирането на нови инфраструктури и съоръжения, но 

и чрез подкрепа за оптимизирането на съществуващите технологии, провеждането 

на научноизследователска и развойна дейност в търсене на нови решения и 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и на 

технологии за енергия от възобновяеми източници; 

28. отново посочва необходимостта от значителни инвестиции в енергия и енергийна 

инфраструктура, преди всичко в енергия от възобновяеми източници и в 

екологосъобразни технологии.   
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Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia 

Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia 

Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu 

Winkler, Jan Zahradil 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Sander Loones, 

Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa 

 


