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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства външната енергийна политика на ЕС, целяща гарантирането на сигурни, 
безопасни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки за дружествата и 
гражданите и намаляването на зависимостта на определени региони в ЕС от 
енергийни доставчици от трети страни, както и установяването на енергийна 
икономика, основана на висока енергийна ефективност, и възможно най-бързото 
преминаване към благоприятни за околната среда възобновяеми източници; 
призовава Комисията да гарантира, че нейната енергийна политика и действията за 
сътрудничество в тази област съответстват на общата политическа концепция на 
ЕС, представена в Пътната карта за периода до 2050 г.;

2. призовава за по-голямо взаимодействие между политиките на ЕС в областта на 
търговията и енергетиката в съответствие със стратегията „Европа 2020“; 
подчертава необходимостта от насърчаване на глобални структури за управление на 
суровините с цел намаляване на международното напрежение в тази област и 
приветства примера на Международния енергиен форум (IEF) в това отношение; 
счита, че сключването на дългосрочни договори за доставка на енергия и суровини 
на справедливи цени със стратегическите търговски партньори на ЕС е един от 
основните приоритети; поради това призовава ЕС да приеме единна стратегия на 
Съюза по отношение на сключването на договори за енергийни доставки с тези 
партньори;

3. приветства създаването на механизъм за обмен на информация за споразуменията в 
областта на енергетиката между държавите членки и трети страни с цел стремеж 
към съгласувани външни действия в областта на енергетиката и увеличаване на 
прозрачността на вноса на енергия в ЕС; отбелязва, че много споразумения в 
областта на енергетиката съдържат инвестиционни компоненти – това е причината, 
поради която Комисията следва да гарантира съгласуваност между енергийните и 
инвестиционните договорености и по-специално вземането предвид на 
правомощията и препоръките на Европейския парламент в бъдещата инвестиционна 
политика; подчертава, че Комисията трябва да играе активна и насърчаваща роля в 
координирането на междуправителствените споразумения, за да гарантира 
осъществимостта на всички установени права; преди подписване на енергийни 
споразумения държавите членки представят договорените междуправителствени 
споразумения на Комисията за одобрение, а тя гарантира съвместимостта на тези 
споразумения с правото на Съюза и по-специално с уредбата в областта на 
търговията и инвестициите и с правилата на вътрешния енергиен пазар, както и с 
дългосрочните цели на Съюза по отношение на енергийната политика и политиката 
в областта на климата;

4. настоятелно призовава Комисията да насърчава във всички свои търговски 
отношения, включително в рамките на СТО, приемането на принципите на 
Инициативата за прозрачност в добивната промишленост и международните 
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стандарти за управление на енергийните пазари, включително постепенното 
премахване на субсидиите за изкопаеми горива с определяне на количествени цели;

5. подчертава, че е необходимо Трансатлантическият икономически съвет наред с 
другото да насърчава сътрудничеството в областта на регулаторните режими, 
научните изследвания в областта на устойчивата енергетика, енергийната 
ефективност, научните изследвания в областта на ядрения синтез и ядрената 
безопасност и призовава за редовен диалог с Русия и другите партньори по 
въпросите на енергетиката с цел развитие и по-добро прилагане на международните 
правила за сигурно, безопасно и ефикасно производство, транспортиране, транзит, 
съхранение и преработка на енергия, както и за двустранна търговия с нови 
енергийни технологии и продукти, като например биогоривата;

6. припомня, че ЕС се е ангажирал да намали с 20 % своите емисии на парникови 
газове до 2020 г. и че една по-голяма енергийна ефективност в сътрудничество с 
нашите партньори извън границите на ЕС е от съществено значение за 
осъществяването на тази цел; счита, че повишаването на енергийната ефективност 
представлява източник на растеж и ще създаде нови работни места; поради това 
изисква от Комисията да насърчава научните изследвания, развитието и иновациите 
в областта на енергията от възобновяеми източници и технологиите за енергийна 
ефективност и да поощрява рационалното използване на енергията; подчертава 
необходимостта от това, Комисията да насърчава сътрудничеството и 
стратегическото партньорство със страни в преход към устойчиви икономики в 
такива области като иновациите, научните изследвания и развитието, енергийната 
ефективност и енергоспестяването, използването на технологии за възобновяеми 
енергийни източници, както и съхранението на енергия, интелигентните мрежи и 
балансирането на енергийните системи, и да договори достъп до пазари за 
съответните продукти и услуги от ЕС, като поощрява постепенното преминаване 
към устойчива нисковъглеродна икономика чрез търговски споразумения, например 
с доставчици на електроенергия от възобновяеми източници с възможно най-ниски 
емисии на парникови газове;

7. в съответствие с целта на хилядолетието за развитие за осигуряване на достъп до 
енергия за всички отново подчертава, че е важно да се увеличат преките 
чуждестранни инвестиции на ЕС в изграждането и модернизирането на енергийната 
инфраструктура и енергийната ефективност в развиващите се страни чрез капацитет 
за генериране на възобновяема енергия, както и да се подкрепи създаването на 
подходящи законодателни рамки с цел подпомагане на диверсификацията на техния 
енергиен микс, като същевременно се засилва защитата на европейските 
инвестиции в тези страни чрез подходящи правни средства;

8. призовава Комисията да подкрепи създаването на всеобхватна система на ЕС за 
индексация на газа въз основа на пазарните му цени, като по този начин се даде 
възможност на всички търгуващи с газ дружества на ЕС да търгуват с външни 
доставчици на газ по по-честен и предвидим начин, независимо от цените на 
петрола, както и още повече да поощрява конкуренцията на вътрешния пазар на газ 
в ЕС.
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