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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. счита, че енергийната политика следва да бъде неотменна и основна част от общата 
външна политика и да бъде развивана и прилагана във взаимодействие с другите 
политики, които имат външно измерение;

2. подчертава, че като се има предвид високата степен на зависимост на Съюза от 
вноса на енергия, повишаването на диверсификацията на източниците на доставки –
в това число и нови източници на енергия – и на маршрутите за транзит, както и 
разработването на източници на възобновяема енергия в ЕС са неотложни и 
съществени елементи, които подкрепят политиката за външна сигурност, 
стратегическата роля и независимостта на външната политика на Съюза, както и 
нейната последователност, надеждност и ефективност;

3. изразява убеждение, че по-ефективното управление на световно равнище би 
подобрило сътрудничеството с държавите производителки, транзитните държави и 
държавите потребителки; смята, че предвид на това ЕС следва да играе основна 
роля в международното управление на енергийната политика с оглед да се 
насърчават прозрачни и недискриминиращи принципи, които да имат за цел 
постигането на устойчивост, намаляването на разходите по сделките и 
установяването на стимули за участниците на пазара да се конкурират по 
отношение на цените и качеството;

4. призовава за по-тясно сътрудничество между Съвета, Комисията и Европейската 
служба за външна дейност, за да могат те да говорят и да действат съвместно по 
въпроси, свързани с общата външна политика в областта на енергетиката; 
подчертава необходимостта от създаване на тематичен отдел енергетика в рамките 
на ЕСВД, както и делегациите на ЕС по места да бъдат приобщени към 
дипломатическите отношения в областта на енергетиката;

5. подчертава, че Комисията и ЕСВД трябва да гарантират, че всички многостранни и 
двустранни споразумения на Съюза, особено споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, трябва да отговарят напълно на правилата на вътрешния пазар на 
ЕС; подчертава, че тези споразумения следва да обезпечат реципрочност, равни 
условия и прозрачност, за да се предостави сигурна правна среда за инвеститорите 
от ЕС в държавите доставчици на енергия и транзитните държави;

6. подчертава, че създаването на механизъм за обмен на информация относно 
междуправителствените споразумения между държави – членки на ЕС и трети 
държави по въпросите на енергийната политика би подобрило в голяма степен 
прозрачността, координацията и ефикасността на политиките в ЕС като цяло;

7. призовава Комисията да подкрепи включването на така наречената „клауза за 
енергийна сигурност“ в търговските споразумения, споразуменията за асоцииране и 
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споразуменията за партньорство и сътрудничество с държави производителки и 
транзитни държави, като по този начин се установи кодекс на поведение и изрично 
се упоменат мерките, които следва да се предприемат в случай на едностранна 
промяна на условията от една от страните;

8. приветства съобщението на Комисията относно сигурността на енергийните 
доставки и международното сътрудничество — „Енергийната политика на ЕС: 
ангажиране с партньори извън нашите граници“ (COM(2011)0539); при все това 
споделя становището, че са необходими допълнителни инструменти, основани на 
солидарността между държавите – членки на ЕС, за да може на ЕС да се осигури 
способността да защитава интересите си в областта на енергийната сигурност и при 
водене на преговори с неговите външни партньори, особено в ситуации на криза;

9. призовава държавите членки и Комисията да идентифицират пречките пред 
търговията и инвестициите в областта на енергетиката в отношенията с трети 
държави и по целесъобразност, да предприемат действия за тяхното премахване, 
както двустранно, така и посредством Световната търговска организация;

10. призовава ЕС и държавите членки да осигурят добре свързан вътрешен енергиен 
пазар, които да може да устои на външен натиск и на опити доставките и цените на 
енергията да се използват като средство за натиск в областта на външната политика; 
следователно подчертава необходимостта от увеличаване на средствата за проекти, 
свързващи енергийните пазари в ЕС, и от завършване на инфраструктурата на 
европейските газови и електропреносни мрежи до края на 2015 г., особено плана за 
взаимосвързаност на балтийския енергиен пазар, както се предвижда в третия 
енергиен пакет на ЕС;

11. подкрепя проектите за енергийна диверсификация, особено онези, насочени към 
създаването на нови транспортни коридори, които диверсифицират както 
маршрутите, така и доставчиците, като газопровода „Набуко“, втечнения природен 
газ, трансграничните свързващи елементи и други приоритетни проекти от 
европейски интерес;

12. призовава също така за разработване на координирана, единна стратегия на 
политиката на ЕС за нови енергийни доставчици, която да отделя специално 
внимание на подобряването на условията на конкуренция в ЕС, така че да се 
открият възможности нови доставчици да навлязат на пазара на ЕС;

13. подкрепя използването на инструменти като механизма за ранно предупреждение в 
отношенията в доставчиците на енергия и с транзитни държави; изразява 
убеждението си, че идеята за общо закупуване на енергийни суровини от държавите 
членки се нуждае от допълнително насърчаване в контекста на нарастващата 
конкуренция за ресурси и на съществуващите монополни позиции на 
производителите;

14. призовава Комисията изготви всеобхватен набор от краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни приоритети на енергийната политика в отношенията със съседните 
държави, с оглед на установяването на общо правно пространство, основано на 
свързаните с достиженията на правото на Съюза принципи и норми на вътрешния 



AD\900028BG.doc 5/7 PE483.751v03-00

BG

пазар; подчертава значението на допълнителното разширяване на Европейската 
енергийна общност и на създаването на механизми за правен контрол, които да 
действат при неправилно прилагане на правото на ЕС;

15. подчертава необходимостта от по-тесни енергийни отношения, стратегическо 
сътрудничество и политически диалог с държавите от Средиземноморския регион, 
Африка, Близкия Изток, Южен Кавказ, Централна Азия и с държавите с излаз на 
Каспийско и Черно море, по всеобхватен начин, във всички области на 
енергетиката, и по-специално чрез разгръщането на ориентирани към бъдещето, 
конкурентноспособни енергийни технологии; насърчава Съюза да продължи да 
развива вноса на слънчева енергия от Южното и Източното Средиземноморие; 

16. подчертава, общата енергийна политика и стратегически цели на ЕС следва да бъдат 
адекватно отразени в неговите външни отношения и в регионалната политика и 
политиката за европейското съседство;

17. подкрепя политическия и икономическия диалог със съседните на ЕС държави 
относно използването на нови енергийни източници;

18. призовава за прилагането на съществуващите механизми и за създаването на нови 
такива в рамките на Европейската политика на съседство и на Черноморското 
взаимодействие с цел да се засили сътрудничеството за постигане на по-голяма 
прозрачност и стабилност на доставките и техния транзит;

19. подчертава значението на по-нататъшното развитие на започнатото през 2010 г. 
партньорство между Африка и ЕС в областта на енергетиката;

20. призовава стратегическото партньорство с Русия да бъде засилено чрез сключването 
на ново споразумение за партньорство и сътрудничество; отбелязва, че то следва да 
бъде напълно в съответствие с правилата на вътрешния пазар и регламентите от 
третия енергиен пакет на ЕС и да се основава на взаимно уважение и реципрочност; 
подчертава, че Русия вече е обвързана от Договора за енергийната харта, по силата 
на член 45 от него; изразява убеждението си, че ратифицирането на Договора за 
енергийната харта от страна на Русия би имало взаимноизгодни положителни 
последствия върху двустранните отношения в областта на енергетиката;

21. изразява подкрепата си за политически диалог с Норвегия и Русия относно 
експлоатацията на нови енергийни източници в Баренцово море, основано на 
предварителното условие за закрила на уязвимата околна среда в Арктическия 
регион, и за сътрудничество с Норвегия относно вноса на хидроелектрическа 
енергия чрез подводни електропроводи за далечна връзка; призовава за по-бързо 
формулиране на стратегия на ЕС спрямо Арктическия регион;

22. разглежда външния политически диалог като особено важен за отделянето на 
глобалния икономически растеж от използването на енергийни ресурси и за 
насърчаването на по-предвидими енергийни пазари, както и като ползотворен за 
политическите отношения; подчертава важността на диалога с бързо развиващи се 
икономики като Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Южна Африка в допълнение 
към други основни страни потребители като Съединените американски щати и 
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Япония; 

23. смята, че ЕС следва да насърчава развитието и задълбочаването на 
сътрудничеството в областта на енергийната политика с трети държави, които 
споделят същите ценности и имат желание да се ангажират с демократични 
реформи и с насърчаването на ценностите, на които се основава ЕС;

24. подчертава необходимостта от задълбочаване на диалога относно стратегическите 
енергийни въпроси от взаимен интерес, поощряване на сътрудничеството в областта 
на енергийните политики и засилване на сътрудничеството в областта на 
изследванията със Съединените щати, особено в сферата на енергийно ефективните 
технологии на производство и транспорт; призовава за създаването на партньорство 
за енергийна сигурност със Съединените щати, основано на настоящото 
сътрудничество в рамките на Енергийния съвет ЕС — САЩ; 

25. настоятелно призовава Комисията да извършва мониторинг и да прилага най-
високите международни стандарти за безопасност на атомните електроцентрали в 
съседните на ЕС държави, като използва всички налични инструменти и договори, 
например Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст (Конвенцията от Еспоо) и Конвенцията  за достъп до 
информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус); призовава 
съседните на ЕС държави да извършат щателно тестовете на ЕС за ядрена 
безопасност и рисков стрес, както и Комисията да предложи техническата помощ на 
ЕС за тази цел;

26. отново заявява, че външното сътрудничество в областта на енергийната политика 
трябва да допринася за насърчаването, а не на упадъка, на основните ценности на 
Съюза, като зачитането на правата на човека, демокрацията, доброто управление, 
принципите на правовата държава, социалния диалог, взаимното уважение, 
отговорното използване на природните ресурси, борбата срещу изменението на 
климата и всеобхватната защита на околната среда, както и че то трябва да 
насърчава мира и да съответства на външните политики на Съюза;

27. призовава Съвета и Комисията да създадат, в сътрудничество с Европейската 
служба за външна дейност и до края на 2013 г., прецизна пътна карта, основана на 
съобщението на Комисията относно „Сигурността на енергийните доставки и 
международното сътрудничество — „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с 
партньори извън нашите граници“ (COM(2011)0539, която да доведе до 
формулирането на ефективна външна политика в областта на енергетиката с 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, жалони и стъпки и с конкретни 
срокове за тяхното изпълнение;
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