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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката 
(2011–2020ºг.)
(2010/2108(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид аналитичния документ на Комисията, озаглавен „Към нова 
енергийна стратегия за Европа 2011—2010 г.”, публикуван на 7 май 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет и Европейския 
парламент от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа” 
(COM(2007)0001), последвано от съобщение на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите от 
13 ноември 2008 г., озаглавено „Втори стратегически енергиен преглед – План за 
действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност” и придружаващите го 
документи  (COM(2008)0781),

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно втория 
стратегически преглед на енергийната политика1,

– като взе предвид третия енергиен пакет, включващ Регламент (ЕО) №º713/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за 
сътрудничество между регулаторите на енергия, Регламент (ЕО) №º714/2009 от13 
юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен 
на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) №º1228/2003, Регламент (ЕО) 
№º715/2009 от 13 юли 2009ºг. относно условията за достъп до газопреносни мрежи 
за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №º1775/2005, Директива 2009/72/EО 
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на 
Директива 2003/54/ЕО (Директива за електроенергията или ДЕ), както и Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 
общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 
2003/55/ЕО (Директива за природния газ),

2

– като взе предвид Пакета на ЕС в областта на енергетиката и изменението на 
климата, включващ Регламент (ЕО) №º443/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009ºг. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки 
пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване 
на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, Директива 2009/28/ЕО на 
Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009ºг. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие 
за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009ºг. за изменение на Директива 
2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове на Общността, Директива 2009/30/ЕО на Европейския 

                                               
1 Приети текстове , P6_TA(2009)0038
2 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.
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парламент и на Съвета от 23 април 2009ºг. за изменение на Директива 98/70/ЕО по 
отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за 
въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на 
парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение 
на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните 
водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО, Директива 2009/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009ºг. относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО 
на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, 
и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, както и 
Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009ºг. 
относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови газове до 2020ºг.1,

– като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007ºг. „Към обща европейска 
външна политика в областта на енергетиката“2,

– като взе предвид Договора за енергийна харта от 17 декември 1994ºг., който 
определя правната рамка за международно сътрудничество в областта на 
енергетиката и неговия проект за Транзитен протокол,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009ºг. за създаване на програма за подпомагане на икономическото 
възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в 
областта на енергетиката (Европейската енергийна програма за възстановяване)3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 31 май 2010ºг. за създаване на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ от Общността за проекти в областта на енергетиката изменение 
на Регламент (ЕО) № 663/2009 (COM(2010)0283),

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 4 май 
2010 г. относно изпълнението на програмата за трансевропейски енергийни мрежи в 
периода 2007—2009 г. (COM(2010)0203);

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/EО (COM(2009)0363) (Доклад 
на Vidal-Quadras),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно План за действие за енергийна 
ефективност: реализиране на потенциала (COM(2006)0545),

                                               
1 ОВ L 140, 05.06.2009 г., стр. 1.
2 ОВ C 219E, 28.8.2008 г., стр. 206.
3 OВ L 200, 31.07.2009 г., стр. 31.
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– като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 
25 юни 2010 г. относно напредъка в областта на мерките за гарантиране на 
сигурност на доставките на електроенергия и за инфраструктурни инвестиции 
(COM(2010)0330),

– като взе предвид проекта за заключения на Съвета от 21 май 2010 г. относно „Към 
нова енергийна стратегия за Европа 2011—2020 г.”1

– като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета 
(Директива за енергийните услуги)2,

– като взе предвид Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, 
основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар
и за изменение на Директива 92/62/ЕИО („Директива за КПТЕ”)3

– като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално 
развитие (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че с Договора от Лисабон Съюзът навлиза в нов период, който 
изисква приспособяване на нашите цели и стратегии с цел пълно прилагане на 
Договора, 

Б. като има предвид, че Съюзът е изправен пред проблема на незадоволително 
изпълнение на законодателството в областта на енергетиката и на общите 
енергийни стратегии, преодоляването на който изисква силна водеща роля от страна 
на Комисията,

В. като има предвид, че Европа продължава да става все по-зависима от вноса на 
енергийни източници от трети страни, особено на изкопаеми горива,

Г. като има предвид необходимостта от значителни инвестиции в областта на 
енергетиката, и по-специално в нови електроцентрали и мрежи през следващото 
десетилетия, което ще определи енергийния микс за още по-дълъг период от време 
и ще изисква нова диверсификация на финансовите инструменти,

Д. като има предвид, че инвестициите в енергийния сектор са много капиталоемки и че 
има нужда от изграждане на стабилна дългосрочна регулаторна рамка, която да даде 

                                               
1 9744/10
2 ОВ L 114, 27.04.2006 г., стр. 64.
3 ОВ L 52, 21.02.2004 г., стр. 50.
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възможност на дружествата да вземат екологични и икономически обосновани 
решения за инвестиране,

Е. като има предвид необходимостта енергийната инфраструктура да се финансира 
преди всичко и предимно от енергийни тарифи; но че финансиране от ЕС може 
също така да бъде необходимо там, където пазарите не могат сами да финансират 
такива инвестиции, особено в най-слабо развитите региони, 

Ж. като има предвид, че икономическият спад след финансовата криза забави 
инвестициите в енергийния сектор; счита обаче, че кризата също така би могла да 
бъде възможност за реформа в Европа;

З. като има предвид, че една устойчива и динамична икономика следва да се стреми да 
скъса връзката между икономическия растеж и потреблението на енергия, най-вече 
чрез повишаване на енергийната ефективност на производството;

Въведение: Стратегия за гарантиране на пълното прилагане на Договора от 
Лисабон

1. приветства аналитичния документ на Комисията „Към нова енергийна стратегия за 
Европа 2011—2020 г.” като първа стъпка към една всеобхватна енергийна политика 
на ЕС в контекста на стратегия „ЕС 2020“;

2. счита, че всяка бъдеща стратегия следва да се стреми към изпълнение на целите на 
Договора от Лисабон за единен енергиен пазар, сигурност на доставките, енергийна 
ефективност и спестяване на енергия и развитие на енергийните мрежи и да води до 
намаляване на зависимостта от вноса и увеличаване на вътрешното производство на 
енергия,

3. подчертава, че предложената стратегия следва да бъде прилагана преди всичко в 
дух на солидарност и отговорност, като нито една държава-членка да не може да 
бъде изоставена или изолирана и всички държави-членки предприемат мерки за 
гарантиране на общата сигурност на Съюза; подчертава включването на специален 
дял за енергетиката (член 194 от ДФЕС), което гарантира солидна правна база за 
действията на Съюза, основаващи се на метода на Общността; 

4. подчертава, че Съюзът се нуждае от дългосрочна визия относно енергийната 
политика, която да се допълва от точни и подробни средносрочни планове за 
действие, за да може да работи за постигането на тези цели;

Осигуряване на функционирането на енергийния пазар
5. подчертава, че окончателното изграждане на европейския вътрешен енергиен пазар 

е наложително за постигането на целите на политиката на ЕС; счита, че това следва 
да се основава на ясна правна рамка, в която законодателството се прилага стриктно 
и Комисията изправя повече държави-членки пред Съда на ЕС за нарушения, ако 
това е необходимо;

6. силно подчертава и изтъква необходимостта от пълно прилагане на настоящото 
законодателство на ЕС в областта на енергетиката и от изпълнение на енергийните 
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цели на ЕС; подчертава необходимостта от бързо прилагане на правилата от третия 
енергиен пакет;

7. призовава Комисията, в случай че държавите-членки не реагират, да разгледа като 
крайна мярка възможността да внесе отново настоящите директиви във вид на 
регламенти, за да гарантира пълното им пряко прилагане на единния пазар;

8. счита, че следва да бъдат засилени ролята на органите, регулиращи енергийния 
пазар, и сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията, 
по-специално по отношение на пазарите на дребно и едро; отбелязва, че ако се 
докаже, че правомощията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 
енергия и Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) не са 
достатъчни, може да се появи необходимост техните мандати да бъдат изменени;

9. отбелязва необходимостта от увеличаване на прозрачността на пазарите на едро; в 
този контекст приветства съобщението на Комисията за представяне на 
предложение относно прозрачността и интегритета на пазарите на търговия на 
енергия;

10. припомня секторното проучване на Комисията през 2005 г.; призовава за даване на 
ход на второ секторно проучване за енергийния сектор през 2012 г.;

11. отправя искане към Комисията да организира годишна среща на върха с 
представители на националните парламентарни комисии, чиято дейност е свързана 
с енергетиката, и членовете на Европейския парламент относно политиките, 
законодателството и други въпроси, отнасящи се до енергийния сектор , за да 
гарантира по-добро взаимно разбиране;

Подкрепа за съвременни интегрирани мрежи

12. подчертава силно, че всяко забавяне в развитието на съвременна електропреносна 
мрежа на територията на ЕС вреди на амбицията на ЕС за постигане на целта за 20% 
дял на енергията от възобновяеми източници до 2020 г. и целите за енергийна 
ефективност; ето защо приветства факта, че енергийната стратегия акцентира върху 
инфраструктурата с цел насърчаване на съвременни интегрирани мрежи на 
територията на ЕС;

13. подчертава, че само една паневропейска енергийна мрежа, която не се основава на 
границите на държавите-членки, ще позволи окончателното изграждане на 
вътрешния енергиен пазар;

14. счита, че десетгодишните планове за развитие на мрежата (TYNDP) за интегриране 
на електропреносните и газопреносните мрежи на ЕС следва да бъдат приложени и 
завършени до 2020 г.; подчертава необходимостта от по-добра свързаност между 
газопреносните мрежи и терминалите за втечнен природен газ, което следва да 
доведе до край на пазарната изолация на някои държави-членки;

15. счита, че съществуващата програма на трансевропейските енергийни мрежи (TEN-
E) не беше ефикасна и не допринесе в достатъчна степен за създаването на взаимна 
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свързаност между държавите-членки; ето защо счита, че предложеният пакет за 
енергийната инфраструктура и замяната на TEN-E следва:

а) да направи оценка на проблема с разрешенията за енергийна инфраструктура 
и да премахне бюрокрацията;

б) да установи приоритетни проекти и критерии за определяне на ключовите 
инвестиции за развитието на вътрешния енергиен пазар;

в) да предостави ясни критерии и насоки на държавите-членки относно 
публичното финансиране и финансирането от ЕС за енергийна 
инфраструктура;

г) да предостави финансова помощ за етапа на изпълнение на проектите;

д) да създаде трансграничен модел за поделяне на разходите, особено по 
отношение на координираното развитие на инфраструктурата и 
възобновяемите източници на енергия;

16. счита, че новата финансова перспектива следва да отразява политическите 
приоритети на ЕС, както е посочено в стратегията за 2020 г., която предполага по-
голям дял от бюджетните средства да се разпределя за енергийната политика, 
включително за инфраструктурата;

17. счита, че новаторските финансови инструменти (като например механизмите за 
поделяне на риска и кредитните схеми на банките от публичния сектор) биха могли 
да представляват важен инструмент за подкрепа на инвестициите в енергийна 
инфраструктура и енергийна ефективност; поради тази причина призовава 
Комисията да започне да замества традиционното кредитиране с тези схеми във все 
по-голяма степен; силно одобрява предложението за използване на финансиране от 
бюджета на ЕС като гаранции по заеми с цел насърчаване на частни инвестиции и 
инвестиции на публично-частните партньорства;

18. подчертава, че някои държави-членки се нуждаят от допълнителна подкрепа от 
страна на Съюза за инфраструктурата, която пазарите не могат да предоставят сами, 
включително замяна на стари централи за производство на енергия, 
електропреносни мрежи и снабдителни мрежи;

19. предлага създаването на механизми за координация с цел да се гарантира, че 
националното планиране на развитието на електропреносните мрежи съответства на 
десетгодишния план за развитие на мрежата;

20. подчертава, че въз основа на заключенията на работната група относно 
интелигентните мрежи, Комисията следва да гарантира благоприятна регулаторна 
рамка на равнището на ЕС за тези мрежи, при наличието на общи стандарти на ЕС 
за тяхното развитие; подкрепя пилотните проекти за инсталирането на 
интелигентни електромери;

21. отправя искане към Комисията да представи оценка на въздействието относно 
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бъдещето на пазара на газ на световно равнище и на равнище ЕС, включително 
въздействието на вече планираните проекти в областта на газовата инфраструктура 
(напр. „Набуко“), нови терминали за втечнен природен газ, въздействието на газа от 
шистови скали върху пазара на газ на САЩ (по-специално върху потребностите от 
внос на втечнен природен газ) и въздействието на възможното развитие по 
отношение на газа от шистови скали в ЕС върху бъдещата сигурност на доставките 
и цените на газа преди края на годината;

По-добро използване на потенциала на ЕС в областта на енергийната ефективност
22. енергийната ефективност и енергоспестяването следва да бъдат ключов приоритет 

на всяка бъдеща стратегия, тъй като те представляват ефективно решение за 
намаляване на енергийната зависимост на ЕС по отношение на разходите, като 
същевременно допринасят за създаване на работни места, борба с изменението на 
климата и противодействие на увеличаването на цените на енергията, в посока към 
една ефективно използваща ресурсите икономика;

23. приветства преразглеждането на плана за действие за енергийна ефективност; 
призовава Комисията да вземе предвид становището на Европейския парламент;

24. счита, че преминаването към състояние на подобрена енергийна ефективност следва 
да включва акцент върху използването на първичната енергия, в т.ч. 
преобразуването, преноса, разпределението и снабдяването, успоредно с 
промишленото потребление и потреблението на домакинствата;

25. подкрепя използването на допълнителни неданъчни пазарни механизми с цел 
подобряване на енергийната ефективност като начин за стимулиране на 
конкурентоспособността на икономиката на ЕС;

26. призовава държавите-членки да се споразумеят относно обща методология за 
измерване на националните цели за енергийна ефективност и енергоспестяване и за 
наблюдение на напредъка във връзка с постигането на тези цели; подчертава, че 
цели със задължителна правна сила могат да бъдат включени само след като бъде 
договорена обща методология;

27. подкрепя управление на различни равнища и децентрализиран подход към 
енергийната политика и енергийната ефективност, включително инициативата 
„Интелигентни градове“;

28. отправя искане към Комисията да представи съобщение относно това как да бъде 
увеличена ефикасността на разполагането на възобновяеми източници на 
територията на ЕС чрез стремеж към създаването на система от общи стимули на 
ЕС за възобновяеми източници на енергия, която би позволила разполагането на 
конкретен вид възобновяеми източници в тези райони на ЕС, където те ще бъдат 
най-ефективни по отношение на разходите и съответно, ще водят до по-ниски цени 
на електроенергията; счита, че в средносрочен план могат да бъдат създадени 
регионални пазарни групи за възобновяеми източници;

29. призовава Комисията да анализира съответните национални планове за действие 
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във връзка с възобновяемите източници на енергия, представени от държавите-
членки; отправя искане към Комисията да предприеме действия, ако това е 
необходимо, с цел да помогне на определени държави-членки да подобрят своите 
планове; изисква от Комисията да използва механизмите за сътрудничество, 
предвидени в директивата с цел оказване на помощ на държавите-членки, които се 
нуждаят от нея;

Обезпечаване на сигурността на енергийните доставки 
30. счита, че Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, 

следва да гарантира, че Съюзът говори с един глас по енергийните въпроси;

31. счита, че всички външни тръбопроводи и други енергийни мрежи, входящи на 
територията на Европейския съюз, следва да бъдат управлявани по силата на 
прозрачни споразумения и да се подчиняват на правилата на вътрешния пазар, 
включително правилата относно достъпа на трети страни и клаузите за 
местоназначение; призовава Комисията да гарантира, че настоящите и бъдещите 
тръбопроводи и търговските споразумения зачитат достиженията на европейското 
право в областта на енергетиката, и да предприема мерки при необходимост;

32. призовава за допълнително разширяване на състава на членовете на Енергийната 
общност с повече съседни на ЕС държави; подчертава, че Комисията следва да 
гарантира и да налага своевременното и стриктно прилагане на правилата на ЕС в 
областта на енергетиката от страна на държавите-членки, особено като обуславя 
достъпа до средства на ЕС с прилагането на задълженията, произтичащи от 
Договора;

33. счита, че енергийната харта, която обхваща политическото и технологичното 
сътрудничество във всяко споразумение със съседни държави, следва да се укрепи, 
по-специално чрез засилване на програмите за енергийна ефективност и на 
правилата на вътрешния пазар;

34. приветства завръщането на Русия към срещите на Конференцията за Енергийната 
харта; призовава Комисията да работи за разширяване на обхвата на договора до 
повече страни и, в рамките на Конференцията за Енергийната харта, да работи за 
постигането на договореност, която да доведе до ратификацията на договора и на 
неговите протоколи от Русия; изтъква, че енергетиката следва да заема централно 
място в споразумението за последващо партньорство и сътрудничество с Русия и че 
това споразумение следва да послужи като основа за отношенията на отделните 
държави-членки с Русия;

35. изисква от Комисията да гарантира, че регламентът за сигурността на доставките на 
газ се прилага в пълна степен след неговото влизане в сила, особено неговите 
механизми за ранно предупреждение;

36. призовава Комисията и заинтересованите държави-членки да продължат с 
изпълнението на проекта на ЕС за изграждане на газопровод "Набуко", който в 
значителна степен би повишил сигурността на доставките на газ за Европейския 
съюз; настоява свободната позиция на координатор на проекта на ЕС "Набуко" да 
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бъде заета възможно най-скоро;

37. призовава за специален диалог в областта на енергетиката със страните от района на 
Каспийско море, приветства работата върху сътрудничеството за развитие на 
каспийския регион;

38. призовава за насърчаване на инициативите на "DESERTEC " и на 
Средиземноморския план за слънчева енергия чрез подкрепа за децентрализирани 
централи за слънчева енергия в района на Северна Африка и неговото свързване 
към мрежата;

39. счита, че създаването на минимални стандарти на ЕС за лицензиране и 
сертифициране на проекти за нови ядрени електроцентрали ще бъде полезно;

40. насърчава и подкрепя изграждането на терминали за втечнен природен газ, по-
специално в страните, които са най-уязвими по отношение на прекъсванията на 
доставките на газ;

Насърчаване на научноизследователската дейност, развитието и нововъведенията 
в областта на енергетиката 
41. призовава за внимателно наблюдение на изпълнението на план SET и 

идентифициране на пречките пред мобилизирането на частните инвестиции;

42. подкрепя развитието на разходно ефективни нови технологии за съхранение на 
електрическа енергия, включително използването на водородни и други горивни 
клетки, което ще позволи увеличаването на променливите възобновяеми ресурси;

43. призовава Комисията да насърчи и подкрепи финансово пилотни проекти в ЕС за 
използването на неконвенционални местни източници на енергия, включително газ 
от шистови скали; изисква от Комисията да окаже съдействие на държавите-членки 
за осъществяването на геологични проучвания с цел определяне на равнището на 
наличните ресурси в Съюза и изисква това да бъде включено в дългосрочната 
стратегия на Съюза;

44. счита, че в средносрочен план, конвенционалните и неконвенционалните източници 
на природен газ са най-бързият и най-лесен начин за намаляване на въглеродните 
емисии преди преминаването към икономика, основана на неизкопаеми горива, и 
във връзка с това призовава инициативите SET за улавяне и съхраняване на 
въглерод да се съсредоточат и върху централи с изгаряне на газ и други емисии от 
биогорива;

45. както е посочено във втория енергиен преглед, въглищата са все още основен 
местен източник на енергия и поради това Съюзът следва да продължи 
изследователската дейност в областта на чистите въглищни технологии, като 
например газифициране и втечняване на въглища;

46. подкрепя по-нататъшното сътрудничество между държавите-членки и Комисията за 
гарантиране на необходимите стимули за устойчив пазар за биомаса, като се отчетат 
въпросите, свързани с биологичното разнообразие и с производството на храни;
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47. счита, че научноизследователската и развойна дейност за нововъведения в областта 
на енергийните технологии следва да бъде основен приоритет на новата, Осма 
рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност, и следователно 
следва значително да се увеличат ресурсите, предназначени за тези подпрограми;

48. припомня, че научноизследователската работа в областта на енергетиката следва да 
допринесе не само за намаляване на емисиите на парникови газове и за сигурността 
на доставките, но и за подобряване на конкурентоспособността на европейската 
индустрия; във  връзка с това счита, че ангажирането със стандартизация със 
стратегическите партньори на ЕС (като например Китай, Япония, Индия, Русия и 
САЩ) по отношение на новите енергийни технологии, като електрическите 
велосипеди, е изключително важно с цел гарантиране, че европейските 
нововъведения са напълно търгуеми на международния пазар;

Поставяне на ползите за потребителите и гражданите в центъра на енергийната 
политика на ЕС
49. счита, че интелигентното отчитане и енергийните проекти като цяло изискват 

кампании за повишаване на осведомеността, които да разяснят на гражданите 
ползите от тях; изтъква, че информирането на обществото относно ползите от 
интелигентното отчитане е изключително важно за техния успех;

50. изисква от Комисията да осъществи наблюдение и представи доклад пред 
Европейския парламент относно изпълнението на третия пакет за вътрешния пазар 
по отношение на националните мерки за предотвратяване на енергийната бедност и 
напомня на държавите-членки за техните задължения в съответствие със 
съществуващите правни разпоредби;

51. напомня на енергийната индустрия за нейните задължения съобразно третия 
енергиен пакет за въвеждане на ясни и понятни фактури за консумирана енергия; 
счита, че образците за фактури на Гражданския енергиен форум на Комисията 
следва да се използват като основа за стандартизирани фактури за консумирана 
енергия в целия Съюз;

52. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Състоянието на енергетиката на Европейския съюз е изправено пред много 
предизвикателства. Борбата на Европа за енергийно бъдеще е изключително трудна. ЕС 
става все по-зависим от внос на чуждестранна енергия. Енергийната ни система се 
нуждае от големи инвестиции в периода, в който Европа продължава да страда от 
последиците от икономическата криза. Не успяхме да изпълним своето собствено 
законодателство в областта на енергетиката.

Договорът от Лисабон беше първата стъпка към намирането на решение на тези 
проблеми. Той поставя на Съюза няколко ясни цели: функциониращ единен вътрешен 
енергиен пазар, сигурност на доставките, енергийна ефективност и насърчаване на 
енергийните мрежи и възобновяемите източници на енергия. Съюзът вече има и силна 
правна рамка и правна основа (член 194) за предприемане на действия в областта на 
енергийната политика.

Договорът дава начало на нов период за Съюза. Сега е моментът да приспособим 
целите и стратегииге си, за да го изпълним изцяло. Ето защо Европейският парламент 
вярва, че са необходими стратагически насоки и нова енергийна стратегия за 
постигането на целите от член 194 и целите "20-20-20" от пакета в областта на климата. 
Действията на ЕС могат да се засилят по няколко начина. Единият е по-доброто 
разпределение на бюджетните ресурси на ЕС за политиките на ЕС в областта на 
енергетиката и климата. Друг начин е създаването на по-ефективни по отношение на 
разходите начини на подкрепа за по-нататъшното развитие и модернизация на 
паневропейски енергийни мрежи, както и развитие на нисковъглеродни енергийни 
системи. Изключително важно е създаването на по-голямо взаимодействие между 
вътрешните и външните измерения на енергийната политика на ЕС. Докладчикът на ЕП 
счита, че има ясна политическа воля за повече действия по тези енергийни политики на 
равнището на ЕС.

Докладчикът на ЕП е напълно съгласен с Комисията, че текущото състояние на 
изпълнението на европейското законодателство в областта на енергетиката е като цяло 
незадоволително, дори по отношение на старо законодателство, като например втория 
пакет за вътрешния енергиен пазар, приет през 2003 г. Комисията е напълно права, като 
поставя силен акцент върху изпълнението на договорените след 2007 г. политики. 
Целесъобразно е и предупреждението, че въпреки че тези мерки са необходими, те 
няма да се считат за надеждни или ефективни, ако съществуващото законодателство и 
програми не са в пълна степен изпълнени. 

Стратегически цели. Новите мерки в областта на енергетиката следва да поддържат 
трите приоритетни цели на ЕС в областта на енергетиката:
1. Първата цел е преминаването към нисковъглеродна енергийна система (предмет на 

първия стратегически енергиен преглед на Комисията и на пакета в областта на 
климата).

2. Втората цел е гарантирането на сигурност на енергийните доставки за всички 
(акцент на втория стратегически енергиен преглед на Комисията от 2008 г.) при 
преминаването към нисковъглеродна енергийна система и икономика.
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3. Третата цел е гарантиране, че първите две цели засилват конкурентоспособността 
на ЕС и доставят енергия на всички потребители на достъпни цени.

Първата цел може да бъде, и вече е, поставена под формата на цели за намаляване на 
емисии, с подцели за дела на възобновяемата енергия и биогоривата в микса на 
енергийните доставки. Но е трудно и нежелателно да се прилага еднаква точност по 
отношение на другите компоненти от енергийния микс (петрол, въглища, газ, ядрена 
енергия). Трудно е, защото цените на тези енергийни ресурси не остават постоянни на 
световните пазари на суровини, а с това и тяхното използване. Нежелателно е, защото 
делът на изкопаемите горива следва да се определя чрез дела на енергия от 
възобновяеми източници и не бива, а и не може, да се определя предварително.  
Разумно е да се постави цел относно размера на частта на възобновяемите източници в 
енергийния микс (независимо от вида на възобновяемата енергия, който ще се 
използва), за да се балансира нарастващата зависимост от вноса на изкопаеми горива и 
за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на CO2. Но, по принцип, 
формирането на енергийният микс трябва да бъде оставено на играчите на пазара и на 
дружествата, които ще трябва да направят свои собствени преценки, основаващи се на 
ясните политики, инициативи и санкции, определени от ЕС.

В дългосрочен план първата цел, за преминаване към ниско-въглеродна икономика, ще 
послужи на втората цел за, за енергийна сигурност, като намали необходимостта от 
внос на нефт и газ за Европа. В същото време вниманието трябва да се съсредоточи и 
върху конкурентоспособността на Съюза и осигуряването на достъпни цени на 
енергията за промишлените и частните потребители в ЕС.

Бюджетни средства на ЕС: Голям недостатък на текущата енергийната политика на 
ЕС е неумението средства на Съюза да бъдат насочени към областта, която въпреки 
рецесията, все още заема едно от челните места сред приоритетите на европейските 
правителства и граждани. Както посочва Комисията: „енергийните системи на ЕС се 
нуждаят от инвестиране на милиарди евро в енергийни мрежи, в капацитети за 
производство и транспорт и в чисти технологии. Това трябва да бъде основна тема в 
бъдещата енергийна стратегия“.

Докладчикът на ЕП счита, че сега е моментът Европа да повели средствата, за да 
изпълни заявените цели на своята политика, в това число целите „20-20-20“ и 
изискванията на Лисабонския договор относно енергийната сигурност. Новата 
енергийна стратегия следва да подпомага разходването на по-големи средства от 
бюджета на ЕС за енергийна политика и политика в областта на климата, като се 
започне с финансовата перспектива за периода след 2013 г.

Традиционно, европейският принос към енергийната политика е имал по-скоро 
регулативен, отколкото финансов характер (с изключение на финансирането на 
изследователската и развойната дейност). Европейското регулиране се е съсредоточило 
върху енергийните мрежи и енергийните продукти. И трите последвали законодателни 
пакета на ЕС относно вътрешния енергиен пазар имат за цел премахване на 
дискриминацията при електроразпределителните мрежи и газопроводите и превръщане 
на операторите на преносни мрежи в универсални преносители на енергия в цяла 
Европа. Това се основаваше на схващането, че ако бъдат създадени подходящи стимули 
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за операторите на преносни системи, те и техните клиенти биха финансирали цялата 
необходима мрежова инфраструктура. Но става ясно, че това не се случва достатъчно 
бързо, за да се създадат нови, необходими за възобновяемите източници на отдалечени 
места мрежови връзки или интелигентни разпределителни връзки, които да позволяват 
по-голямо взаимодействие между производителите на енергия и клиентите и по-добро 
управление на търсенето на енергия. Комисията предупреждава, че „ не всички 
инфраструктурни инвестиции ще бъдат осигурени единствено от пазара, особено 
там, където трансграничният характер на някои мрежи усложнява разпределянето 
на разходите между държавите-членки“.

Докладчикът на ЕП счита, че Комисията следва да вземе участие в инвестициите в 
инфраструктурата. Необходимо е тя да създаде стратегическа инфраструктура на 
територията на целия ЕС, което насърчава интеграцията на регионалните енергийни 
пазари с тези на ЕС и увеличава капацитета за ползване на енергията от възобновяеми 
източници. Обаче сравнен с нуждите на Европа от инвестиции в енергийния сектор, 
дори целият бюджет на ЕС изглежда малък. Но едно премерено участие на бюджета в 
енергийната политика и в политиката в областта на климата би имало следните ефекти:

 привеждане на бюджетните приоритети на ЕС в съответствие с неговите 
политически приоритети;

 подпомагане на по-новите държави от Централна и Източна Европа, които имат 
огромен потенциал за намаляване на емисиите и в производството на енергия от 
възобновяеми източници;

 намеса и предоставяне на стимули, когато пазарните механизми не са 
достатъчни, за да се следват целите на ЕС в областта на енергетиката.

Тъй като бюджетът на ЕС е относително малък, докладчикът на ЕП счита, че Съюзът 
трябва да търси начини да използва своя бюджет по начин, който да предизвика големи 
ефекти на лоста. Един такъв начин би бил използването на заемите, гарантирани от 
бюджета на ЕС, за да се насърчат частните инвестиции и публично-частните 
партньорства, както в момента се прилагат енергийните фондове на Европейския план 
за икономическо възстановяване. Подобни механизми за споделяне на риска и схеми за 
отпускане на заеми от публични банки биха представлявали механизъм за подпомагане 
на инвестициите в енергийната инфраструктура и биха могли по един новаторски 
начин все повече да заместват традиционните заеми.

Разходно-ефективна помощ за възобновяеми източници: Някои национални схеми 
за финансово подпомагане са значително по-големи от усилията на целия ЕС. Един от 
начините за оказване на по-голяма помощ в областта на възобновяемата енергия, би 
било свързването на тези по-големи национални средства в една общо-европейска 
схема. На този етап новата Европейска енергийна стратегия следва да разгледа 
възможността за връщане към първоначалното предложение на Комисията относно 
общо-европейска система за търговия с възобновяема енергия или с гаранции за 
произход. Това би повишило икономиите от мащаба в цяла Европа и би насочило 
инвестициите там, където те биха имали най-висока възвръщаемост. В средносрочен 
план, Европа би могла също да работи за създаването на регионални пазари на енергия 
от възобновяеми източници на регионално равнище по пътя към създаването на 
подобен общоевропейски пазар.
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Енергийна ефективност: Много участници виждат в новата енергийна стратегия 
възможност за заздравяване на необвързващата цел на „План 20-20-20“: повишаване с 
20% на енергийната ефективност до 2020 г. Докладчикът на ЕП обаче счита, че 
налагането на каквито и да било правно-обвързващи цели за енергийна ефективност ще 
бъде трудно, на вместо това следва да се постави ударение върху разходно-ефективни 
действия за подобряване развиването на все още неразработения потенциал на ЕС в 
областта на съхранението на енергия. Добре е, че Комисията оказва натиск върху 
държавите-членки да усъвършенстват своите национални планове за действие за 
енергийна ефективност, внесени през 2008 г., в които, според Комисията, има „много 
неща за подобряване“. 

Нововъведения: ЕС определено трябва да направи повече за обединяването и 
максимизирането на усилията в сферата на изследователската и развойна дейност на 
своите 27 държави-членки. Това може да стане по три начина - чрез обединяване и 
координиране на изследователските дейности (по примера на инициативите за 
енергийната промишленост), чрез създаване на технически и правни стандарти за нови 
техники (както при улавянето и складирането на въглеродните емисии) и чрез 
финансиране (както прави чрез Рамковата програма за научни изследвания). Но в своя 
Стратегически план за енергийните технологии (план SET) Комисията посочва, че 
публичните и частни инвестиции в ниско въглеродни технологии трябва да се увеличат 
от 3 на 8 милиарда евро, в периода от следващата година до 2020 г. Докладчикът на ЕП 
счита, че трябва да намерим нов начин за стимулиране на частните инвестиции по план 
SET и същевременно за съсредоточаване на повече приоритети от Осмата рамкова 
програма върху енергетиката.

Външна енергийна политика: В документа на Комисията се изброяват 
многобройните международни организации, външни партньори и доставчици, с които 
ЕС води диалог. Но най-значимите външни инициативи, от критичната гледна точка на 
енергийната сигурност, са тези, съсредоточени върху:

 разширяване на действието на правилата на вътрешния енергиен пазар на ЕС 
върху съседни държави; 

 търсене на диверсификация на източниците и на маршрутите за внос на енергия. 

Докладчикът на ЕП счита, че първата инициатива трябва да се осъществява чрез 
разширяване на енергийната общност и чрез силна обвързаност с Русия в рамките на 
Конференцията за Енергийната харта и в контекста на преговорите за ново 
Споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия. Молдова трябва да бъде 
поздравена за приключване на процедурите по ратифициране и привеждане на своите 
„газови“ закони в съответствие с достиженията на правото на ЕС и с присъединяването 
й към Конференцията за Енергийната харта през м. май 2010 г. Същата задача стои и 
пред Украйна, която през м. декември 2009 г. се присъедини под условие и все още 
трябва да осигури привеждането на своите „газови“ закони в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС.

Втората инициатива следва да бъде подкрепена от изграждането на нови терминали за 
втечнен природен газ, които биха позволили доставката на газ за Европа от целия свят. 
Терминалите за втечнен природен газ могат да прибавят както нови източници, така и 
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нови маршрути за вноса на газ. Развитието на южния коридор чрез проекти като 
тръбопровода „Набуко“ също биха могли да осигурят нови източници както и нов 
маршрут за внос на газ. Докладчикът на ЕС изказва похвала към Комисията за това, че 
се опитва да мисли креативно относно „възможните механизми за повишаване на 
покупателната мощ на ЕС“ и да изследва нови средства, като например каспийската 
развойна корпорация, за окрупняване на европейското търсена на енергия, по начин, 
който би насърчил производителите на газ в Централна Азия да продават на Европа.

Може би с изключение на „Набуко“, докладчикът на ЕП счита, че би било по-добре, 
ако финансирането за увеличаване на устойчивостта на Европа срещу външни 
енергийни шокове, като общо правило, бъде разходвано в рамките на ЕС отколкото 
извън неговите граници. Това е така, защото новите трансгранични взаимовръзки и
депа в рамките на ЕС представляват дълготраен актив към енергийната инфраструктура 
на Европа и на практика изразяват енергийната солидарност между държавите-членки. 
Настоящата версия на регламента за сигурността на доставките на газ ще подпомогне 
този процес. Но работата по създаването на по-интегриран пазар на газ трябва да 
продължи в периода, попадащ в рамките на новата Енергийна стратегия. Докладчикът 
на ЕП следователно се надява, че Комисията ще се възползва от създадените в случая 
допълнителни ползи от взаимодействието между вътрешните и външни енергийни 
аспекти.


