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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. твърдо вярва, че един дългосрочен устойчив енергиен съюз следва да се основава на 

междусистемни връзки, с особен акцент върху енергийните острови и уязвимите 

региони в рамките на ЕС, повишена енергийна ефективност, енергоспестяване, 

пълноценно използване на безопасни и екологично устойчиви местни енергийни 

ресурси, ефективност на разходите, изкореняване на енергийната бедност, по-

голяма самодостатъчност и сътрудничество и надеждни оценки на въздействието 

относно бъдеща енергийна инфраструктура; подкрепя целта на Енергийния съюз за 

отдалечаване от икономика, задвижвана от изкопаеми горива, в която енергетиката 

се основава на централизиран и свързан с предлагането подход, разчитащ на стари 

технологии; изразява убеждение, че търговията може да допринесе за постигането 

на тази цел; 

2. подчертава, че ЕС следва да даде приоритет на подпомагането на най-уязвимите 

държави да диверсифицират своите източници и маршрути за доставка, в това число 

обратните потоци, с акцент върху възобновяемите енергийни източници и 

свързаните с тях съоръжения за съхранение, с цел повишаване на енергийната 

ефективност в световен мащаб, и следва да помага за премахването на енергийната 

бедност, да допринася за глобалното устойчиво развитие и да подкрепя световните 

усилия за справяне с изменението на климата; 

3. посочва, че ЕС внася 53 % от своята енергия, като годишните разходи възлизат на 

около 400 милиарда евро, което го превръща в най-големия вносител на енергия в 

света; припомня, че 61 % от вноса на природен газ  се използва главно за отопление 

и охлаждане на сгради и че търсенето на енергия в сградния сектор е в основата на 

около 40 % от общото потребление на енергия в ЕС и една трета от потреблението 

на природен газ; в тази връзка подчертава, че подобряването на енергийната 

ефективност би могло да има значително влияние върху намаляването на 

енергийния внос в ЕС от трети държави и върху търговските дефицити на 

държавите членки и  по този начин да засили преговорната позиция на ЕС в 

областта на външните въпроси, свързани с енергетиката;  изразява убеждение, че 

една обвързваща цел за енергийна ефективност ще бъде ефективен от гледна точка 

на разходите начин за постигане на целта за енергийна независимост; изтъква, че 

безработицата може да се намали чрез амбициозна програма за повишаване на 

енергийната ефективност на жилищата в целия ЕС; 

4. подкрепя целта на Енергийния съюз да се отдалечи от икономика, задвижвана от 

изкопаеми горива, в която енергетиката се основава на централизиран и свързан с 

предлагането подход, разчитащ на стари технологии и остарели бизнес модели; 

изразява убеждение, че търговията може да допринесе за постигането на тази цел; 

5. подчертава, че всички търговски споразумения следва да включват глави в областта 

на енергетиката, насочени към изграждане на партньорства в областта на 

енергетиката от взаимна полза и подобряване на достъпа до енергийни ресурси и 
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външни пазари както с установените дългосрочни партньори, така и с нови 

потенциални партньорски държави в региони, които включват, без да се 

ограничават до,  Централна Азия, Северна Африка, Средиземноморието и Северна и 

Южна Америка, и да дават на ЕС по-голяма сигурност на енергийните доставки, 

като същевременно създават възможност за диверсифициране на енергийните 

източници, установяване на стандарти за качество на енергийните продукти и 

разработване на общи стандарти за устойчиво производство на енергия; при все 

това счита, че е от ключово значение да се намали зависимостта от вноса на 

енергия, по-специално чрез увеличаване на насърчаването на възобновяемата 

енергия и енергийната ефективност; призовава за съгласуваност между търговската 

политика на ЕС и принципите на енергийната политика на ЕС в това отношение и 

подчертава факта, че посветените на енергетиката глави в търговските 

споразумения като цяло следва да са в подкрепа на целите на ЕС по отношение на 

климата и устойчивата енергетика, както и общата цел за декарбонизация на 

икономиката в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. 

относно Енергийния съюз; 

6. посочва, че търговската политика на ЕС следва да се стреми към подобряване на 

енергийната сигурност в съответствие с член 194 от ДФЕС,  разнообразяване на 

европейския  енергиен микс  и намаляване на зависимостта от вноса  от един 

външен доставчик или единен център за доставки, като се спазва съответното 

разделение на областите на компетентност, установено в Договора; подчертава, че 

намаляването на зависимостта от един доставчик не следва да води до повишена 

зависимост от друг; счита, че всички инфраструктурни проекти и търговски 

споразумения на ЕС, насочени към разнообразяване на енергийните източници, 

доставчиците и маршрутите, трябва да бъдат в пълно съответствие с дългосрочните 

ангажименти за декарбонизация на ЕС и със законодателството в областта на 

околната среда и други свързани с тази тема законодателни актове на ЕС; 

7. счита, че рационализирането на енергийното търсене, насърчаването на безопасни и 

екологично устойчиви местни енергийни ресурси, увеличаването на енергийната 

ефективност и енергийните междусистемни връзки чрез амбициозни и обвързващи 

цели и образоването на гражданите относно отговорното потребление на енергия са 

сред най-ефективните инструменти за намаляване на външната енергийна 

зависимост от нестабилността на международните доставчици на енергия и 

постигане на свързаните с климата цели на ЕС; счита, че енергийната зависимост 

може да бъде намалена в краткосрочен план чрез рационализиране на търсенето на 

енергия, развитие на възобновяемите енергийни източници и тяхното съхраняване, 

съхраняване на газта, развиване на инфраструктура за обратно подаване на газ, 

подкрепа за създаването на нови проекти, които позволяват максимално използване 

на съществуващата инфраструктура, и изготвяне на регионални планове за 

сигурност на доставките; 

8. подчертава необходимостта да се премахнат затрудненията и да се изградят 

междусистемни връзки, позволяващи трансгранична търговия и създаване на 

конкурентни и добре интегрирани регионални енергийни пазари; 

9. припомня, че европейската стратегия за внос на енергия трябва да отчита 

действителните разходи и ползи от енергийните източници чрез активното участие 



 

AD\1072808BG.doc 5/7 PE560.712v02-00 

 BG 

на местното население в процесите на вземане на решения и оценка на всички преки 

и косвени фактори, а не само на тези, които са свързани с прякото им използване; 

припомня рисковете за околната среда, климата и здравето и въздействията, 

свързани с добива на неконвенционални изкопаеми горива; 

10. подчертава значителния принос, който може да даде търговията  за насърчаването и 

развитието на ориентирани към бъдещето енергийни технологии, по-специално  в 

областта на съхраняването на енергия и транспорта, например насърчаването на 

екологични стоки и разработването на международни стандарти за енергийна 

ефективност; призовава Комисията и държавите членки да разглеждат енергийната 

ефективност като източник на енергия сама по себе си; подчертава, че 

съществуващите технологии за преобразуване  на слънчевата и вятърната енергия в 

газ могат да осигурят защита срещу нестабилността на световните цени на 

енергията предвид огромните съоръжения за съхранение, мрежите за пренос на газ 

и съвременните газови електроцентрали, които вече съществуват; подчертава, че 

търговската политика на ЕС следва да има за цел премахване на ненужните тарифни 

и нетарифни бариери пред търговията с новаторски енергийни технологии; посочва, 

че дружествата от ЕС притежават 40 % от всички патенти на технологии за 

възобновяема енергия; 

11. приветства преговорите за инициативата за екологични стоки между ЕС и 13 други 

членове на СТО, която обхваща продукти, услуги и технологии, допринасящи за 

екологосъобразния растеж, опазването на околната среда, действията в областта на 

климата и устойчивото развитие, призовава за приключване на преговорите до края 

на 2015 г. на Министерската среща на СТО в Найроби; 

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

антиконкурентното поведение и антидъмпинговите мерки с цел защита на 

европейските енергийни отрасли срещу нелоялен внос от трети държави; 

13. подчертава значението на наличието на разпоредби в търговските споразумения, 

свързани с технологичното сътрудничество и услугите в областта на енергийната 

ефективност и децентрализираното производство на енергия от възобновяеми 

източници, включително поддръжка и разработване на софтуер; посочва, че 

декарбонизацията е обща цел на ЕС и много партньорски държави, региони и 

градове; 

14. призовава държавите членки и Комисията, в съответствие със своята политика 

относно изменението на климата в световен мащаб и ангажимента на Г-20 за 

постепенно премахване на субсидиите за изкопаемите горива, незабавно да забранят 

експортните кредити за инвестиции в електроцентрали на основата на изкопаеми 

горива; 

15. 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; 

16. призовава Комисията да насърчава развиващите се страни, посредством 

инструментите на международната търговия, да диверсифицират производството си 
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на енергия и да поощряват производството на слънчева енергия, по-специално в 

региона на южното съседство на ЕС; 

17. призовава Съвета да постигне напредък относно модернизирането на 

инструментите за търговска защита, с цел да се гарантира, че европейските 

производствени отрасли, които произвеждат турбини, слънчеви панели, 

висококачествена стомана и строителни материали в частност,  могат да се 

възползват в пълна степен  от енергийния преход; 

18. подчертава, че преговорите по споразумението за екологичните стоки трябва да се 

основават на определение на екологичните стоки, което е в съответствие с 

политиките на ЕС, и не следва да са в противоречие с мерките за подпомагане на 

развиващите се страни, приети в рамките на Рамковата конвенция на Обединените 

нации по изменението на климата ((РКООНИК);   

19. призовава държавите членки по целесъобразност да засилят сътрудничеството си 

относно механизма за обмен на информация във връзка с междуправителствените 

споразумения с трети държави в областта на енергетиката; призовава Комисията, 

също така, да използва наличните възможности за съвместно водене на преговори 

на доброволна основа за договори в областта на енергетиката с външни доставчици 

от името на ЕС; въпреки това отново заявява, че помощта следва да се предоставя 

само при изрично поискване от една или повече държави членки, като 

същевременно се взема предвид свободата на вземане на решения от страна на 

предприемачите; 

20. подчертава, че споразуменията в областта на енергетиката следва  винаги да 

почиват на принципа на реципрочност и да гарантират стандартите за качество и 

съответствието с условията в нормативната уредба и в законодателството на ЕС; 

призовава Комисията да разработи стандарти за споразумения в областта на 

енергетиката с държави извън ЕС, които да насърчават интересите на ЕС; 

призовава, в интерес на насърчаването на демокрацията и на прозрачността, 

Комисията редовно да информира Парламента относно споразуменията в областта 

на енергетиката между ЕС и държави извън ЕС; 

21. призовава Комисията да насърчава инициативи за сътрудничеството в сектора на 

енергетиката между средиземноморските страни, като по този начин допринася за 

мир и благоденствие на техните жители, и подчертава ролята, която търговската 

политика на ЕС може да играе в подобряването на връзките от двете страни на 

Средиземно море; споделя мнението на Комисията, че е важно да се изгради 

Средиземноморски газов център, и е на мнение, че следва да се обсъди 

подпомагането чрез финансови инструменти на ЕС; отбелязва, че същевременно 

средиземноморските държави членки следва активно да бъдат подкрепяни при 

изграждането на капацитет за слънчева енергия и захранването на потенциален 

излишък в мрежите за доставка за по-малко напредналите държави членки; 

22. отбелязва, че започването на преговори за споразумения в областта на енергетиката 

с трети държави ще осигури на ЕС по-силен глас на международната сцена и ще 

създаде необходимата рамка за проекти, които могат да повишат енергийната 

сигурност на Европа, и по-специално широкомащабни инвестиции в 

транснационални инфраструктурни проекти. 
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