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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. Приветства съобщението на Комисията и подчертава необходимостта от конкретни 
предложения по отношение на политиката; счита, че от основно значение е да се 
постигне споразумение относно насоката на дългосрочната политика на Съюза в 
интерес на предсказуемостта за промишлеността и обществото; 

2. Подчертава огромното значение на навременното, правилно и пълно прилагане на 
съществуващото законодателство, включително на регулаторната дейност, 
предвидена в третия пакет за вътрешния енергиен пазар, с цел до 2014 г. да се 
постигне интегриран и конкурентоспособен европейски вътрешен енергиен пазар;

3. Счита, че е необходим открит, прозрачен, интегриран и конкурентоспособен 
вътрешен енергиен пазар за постигане на конкурентни цени на енергията, сигурност 
на доставките, устойчивост и ефективно и широкомащабно разгръщане на 
възобновяемите енергийни източници, и че завършването на изграждането на един 
такъв пазар продължава да бъде важно предизвикателство за всички държави 
членки; приветства либерализацията на вътрешния енергиен пазар като необходима 
стъпка за намаляване на разходите за електроенергия и природен газ за 
потребителите, като същевременно се осигуряват по-голяма прозрачност и по-добри 
възможности за мониторинг на енергийния пазар;

4. Счита, че преходът към нисковъглеродна икономика предоставя благоприятна 
възможност за постигане не само на устойчивост, но и на сигурност на доставките и 
на конкурентоспособност в Европа, както и че намаляването на емисиите на 
парникови газове може да бъде конкурентно предимство в разрастващия се 
световен пазар за свързани с енергията стоки и услуги; подчертава, че това е 
благоприятна възможност за европейските МСП, които развиват дейност на пазара 
на енергия от възобновяеми източници; 

5. Изтъква, че при проекти за улавяне, пренос и съхранение на CO2 се отделя опасен 
отпадъчен материал, който трябва да бъде съхраняван; счита, че Комисията се 
осланя прекалено много на тази технология; призовава Комисията да изготви 
междинен доклад за оценка на постигнатите резултати от използването на 
субсидирани от ЕС експериментални технологии за улавяне и съхранение на 
въглерод за въглищни електроцентрали;

6. Подчертава ролята на интелигентните мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат да дадат възможност на потребителите да 
наблюдават и приспособяват своето потребление на електроенергия; 

7. Насочва вниманието към Енергийната политика за Европа, която признава 
потенциалния принос на ядрената енергия в сферите на конкурентоспособността, 
икономическата ефективност, намаляването на емисиите на CO2 и сигурността на 
доставките; изтъква, че технологиите в областта на ядрената енергия разполагат с 
потенциал за изпълнение на целите, свързани с енергията и климата, както в 
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краткосрочен, така и в дългосрочен план;
8. Отчита, че инструменти като данъци върху енергията, данъци върху въглеродните 

емисии и схеми за търговия с емисии са основната двигателна сила за постигане по 
икономически ефективен начин на целите, свързани с намаляване на емисиите, но 
счита, че те в крайна сметка ще натоварят потребителите с по-високи цени за 
електроенергия.

9. Счита, че трябва да се изясни какво може да се постигне чрез енергийна политика и 
какво – съответно чрез социална политика; счита, че проблемът, свързан с 
бедността, може да се реши най-добре чрез социална политика, а не чрез регулиране 
на цените за електроенергия.


