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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението си за резолюция следните 
предложения:

1. призовава Комисията да развива  вътрешния енергиен пазар въз основа на обща 
позиция на Комисията, Европейския парламент и държавите членки относно 
енергийната политика, която зачита правото на държавите членки да прилагат свой 
специфичен енергиен микс в съответствие с императивите на ЕС за устойчивост, 
конкурентоспособност, енергийна ефективност и опазване на климата посредством 
използване на възобновяеми енергийни източници и преди всичко за сигурност на 
доставките чрез засилено сътрудничество със съседни държави;

2. насърчава държавите-членки на ЕС да демонстрират солидарност пред енергийните 
предизвикателства на 21-ви век, като по този начин зареждат с позитивна енергия 
действията на Съюза, основаващи се на член 194 от ДФЕС;

3. подчертава необходимостта от създаване на допълнителни ефекти от 
взаимодействието между енергийната стратегия на ЕС и външните отношения със 
стратегически доставчици на енергия, с цел в бъдещи търговски споразумения да се 
отдаде по-голямо значение на сигурността на енергийните доставки и на 
енергийната ефективност, за да се гарантира дългосрочният достъп на ЕС до 
ресурси и до възможности за развитие в интерес и на двете страни;

4. счита, че енергийната ефективност следва да бъде насърчавана на международно 
равнище и да се превърне в глобален приоритет и поради тази причина следва да 
бъде включена в бъдещата политика на ЕС за енергийна стратегия и в политиките за 
развитие и международна търговия;

5. призовава Комисията да подкрепя проекти за слънчева и вятърна енергия или 
енергия от биомаса в държави, които не са членки на ЕС; счита, че 
децентрализираното доставяне на енергия ще повишат сигурността на енергийните 
доставки; също така счита, че следва да съществува свръзка с над-регионални 
енергийни мрежи; възприема виждането, че инициативи като например DESERTEC 
следва да се развиват и формулират по начин, който отразява интересите на 
държавите от ЕС и на държавите, които не са членки на Съюза;

6. призовава Комисията чрез търговски споразумения да ускори приемането на 
съвместими с ЕС правила за безопасност и енергийна ефективност за производство, 
транспортиране, транзит, съхранение и преработка/рафиниране на енергийния внос 
и износ и да инициира на равнище СТО глобални стандарти, които да дадат силен 
тласък на откритата и лоялна търговия с безопасни и възобновяеми източници на 
енергия и нови иновативни енергийни технологии;

7. счита разнообразяването на енергийните източници, пътищата на доставка, 
инфраструктура и вътрешната взаимосвързаност на мрежите за нефт, газ и 
„интелигентните“ мрежови технологии за ключ към дългосрочната сигурност и 
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устойчивост на енергийните доставки за ЕС и трети страни; припомня, че тези 
тенденции в политиката също така допринасят за насърчаване на развитието на 
нови енергийни технологии и за създаване на работни места в ЕС, както и в трети 
държави;

8. подчертава необходимостта от пълноценно използване на иновационния потенциал 
на дружествата и на обществените услуги в ЕС в сферата на възобновяемата 
енергия и технологии, в това число технологии за енергийна ефективност и 
съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за 
насърчаване, чрез търговски споразумения, постепенния преход към 
нисковъглеродна икономика, като по този начин се осигурят нови възможности за 
продажби на продукти на ЕС и ноу-хау в тази област или за неговия трансфер по 
целесъобразност;

9. отново потвърждава значението на увеличаването на инвестициите на ЕС под 
формата на изследователска дейност и капитали, като например преките 
чуждестранни инвестиции на ЕС в строежа и модернизирането на енергийната 
инфраструктура в ЕС и развиващите се страни, особено чрез публично-частни 
партньорства и съвместни предприятия или публично-публични партньорства, 
където това е приложимо, като по този начин се насърчава трансферът на 
технологии и разнообразяването на енергийния микс в тези страни;

10. призовава Европейската комисия да създаде висока степен на пазарна прозрачност в 
международната търговия с енергия; настоява, че злоупотребите и манипулациите 
на пазара трябва да се предотвратяват чрез международни правила;

11. приветства решението на еквадорското правителство да се откаже от 
разработването на нефтеното находище „Yasuni“ в горите на Амазония, с цел да се 
опази околната среда и да се намали зависимостта от износа на изкопаеми 
енергийни източници и счита, че ЕС следва да подкрепя тези и други подобни 
действия.
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