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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък
(2011/2034(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Приоритети за енергийна 
инфраструктура за 2020 г. и по-нататък — план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа” (COM(2010)0677),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно оценка на 
въздействието на Приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-
нататък — план за интегрирана европейска енергийна мрежа (SEC(2010)1395),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергетика 2020 –
Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика”, 
COM(2010)0639,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 – Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година“ (COM(2011)0031),

– като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Анализ на възможните 
варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на 
опасността от изместване на въглеродни емисии“ (COM(2010)0265),

– като взе предвид третия законодателен пакет относно вътрешния пазар в областта 
на енергетиката, озаглавен „Зареждане на Европа с енергия: истински пазар със 
сигурни доставки”2

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ3, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено Европа за ефективно 
използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ 
(COM(2011)0021),

                                               
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
2 OВ L 211, 14.8.2009 г.,
3 ОВ L 295, 12.11.10, стр. 1.
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– като взе предвид решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за трансевропейските енергийни 
мрежи и за отмяна на Решение 96/391/ЕО и Решение № 1229/2003/ЕО1,

– като взе предвид доклада на Комисията относно изпълнението на програмата за 
трансевропейски енергийни мрежи през периода 2007—2009 г. (COM(2010)0203),

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно разработване на 
нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011–2020 г.)2

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно 
преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност3,

– като взе предвид резолюциите си от 16 юни 2010 г.4 и 17 февруари 2011 г.5 относно 
Европа 2020,

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

– като взе предвид член 170 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който от Европейския Съюз се изисква да дава своя принос за 
установяването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспорта, 
далекосъобщенията и енергийната инфраструктура,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и на комисията по регионално развитие              (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че основните предизвикателства, пред които сме изправени в 
областта на енергията, са справяне с изменението на климата, укрепване на 
енергийната самостоятелност, намалявайки вноса на изкопаеми горива, постигане 
на конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар и гарантиране на всеобщ достъп 
до устойчива, достъпна и сигурна енергия;

Б. като има предвид, че Договорът от Лисабон дава специално правно основание за 
развитие на енергийна политика на ЕС, която насърчава взаимното свързване на 
енергийните мрежи, необходимо за постигането на други цели на енергийната 
политика на ЕС (функциониращ енергиен пазар, енергийна ефективност и енергия 
от възобновяеми източници, сигурност на доставките); 

В. като има предвид, че ако енергийната инфраструктура на Съюза не бъде 

                                               
1 ОВ L 262, 22.09.06, стр. 1.
2 Приети текстове, P6_TA(2010)0441.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0485.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0223.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0068.
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своевременно модернизирана и приспособена към един по-устойчив модел на 
производство и потребление на енергия това би могло да застраши капацитета за 
постигане на целите на ЕС в областта на енергията и климата за 2020 г. и да 
подкопае дългосрочните цели на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове 
с 80 до 95 % до 2050 г.;

Г. като има предвид необходимостта от открит, интегриран и конкурентоспособен 
енергиен пазар на ЕС за постигане на конкурентни цени на енергията, сигурност и 
устойчивост и като има предвид, че завършването на изграждането на един такъв 
пазар продължава да бъде важно предизвикателство;

Д. като има предвид, че междусистемният капацитет между държавите-членки остава 
като цяло недостатъчен, и като има предвид, че някои региони остават изолирани,

Е. като има предвид значението на осигуряването на алтернативни доставки и 
транзитни маршрути и на нови връзки за гарантиране на задействането на 
солидарността между държавите членки;

Ж. като има предвид, че планираната днес енергийна инфраструктура трябва да 
съответства на дългосрочните цели на ЕС в областта на климата и енергията;

З. като има предвид, че енергийната ефективност предлага мощно и ефективно от 
гледна точка на разходите средство за постигане на устойчиво енергийно бъдеще и 
може частично да намали необходимостта от инвестиции в енергийна 
инфраструктура; 

И. като има предвид, че интелигентните мрежи и измервателни уреди дават значителна 
възможност за установяване на ефективни взаимоотношения между 
производството, преноса и ползването на енергия;

Й. като има предвид, че дългите процедури по издаване на разрешения и липсата на 
координация между административните органи доведоха до значителни закъснения 
и допълнителни разходи, особено при трансграничните проекти;

К. като има предвид, че трябва да бъдат гарантирани качествени обществени 
разисквания и че европейското законодателство в областта на околната среда трябва 
надлежно да се взема предвид;

Л. като има предвид, че пазарните инструменти трябва да останат в основата на 
финансирането на енергийни инфраструктури и като има предвид, че може да е 
необходимо ограничено публично финансиране за определени проекти, които не 
представляват особен търговски интерес;

I. Стратегическо планиране на енергийна инфраструктура

1. подчертава огромното значение на навременното и пълно изпълнение на 
съществуващото законодателство, включително на регулаторната дейност, 
предвидена в третия пакет за вътрешния енергиен пазар;
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2. счита, че е необходим подход на равнище ЕС за пълноценното използване на 
предимствата на нова инфраструктура и подчертава необходимостта от 
разработване на хармонизиран метод за подбор на инфраструктурни проекти, 
основаващ се на европейски и регионални перспективи и от оптимизиране на 
социално-икономическите и екологическите ефекти;

3. подчертава, че референтният сценарий, използван за оценка на енергийната 
инфраструктура за нуждите през 2020 г. трябва да съответства на общите 
политически цели и пътната карта на ЕС за 2050 г., и на други политики на ЕС (в 
областта на транспорта, строителството и търговията с емисии), включително 
политики в областта на енергийната ефективност (и по-специално изпълнението на 
предстоящия план за действие за енергийна ефективност, както и на потенциалното 
въздействие на технологичните нововъведения и изпълнението на инициативи за 
„интелигентни градове”;

4. подчертава необходимостта от определяне, и подреждане според тяхната значимост,  
на местата, където инфраструктурата би могла да бъде сведена до минимум чрез 
политики за енергийна ефективност, където съществуващата инфраструктура би 
могла да бъде модернизирана и където е необходима нова инфраструктура, която 
може да бъде построена  редом със съществуваща инфраструктура;

5. счита, че развитието на електроенергийна инфраструктура между ЕС и трети страни 
крие опасност от изместване на въглеродни емисии или от увеличаване на вече 
съществуващ такъв риск; призовава Комисията да предложи, при необходимост, 
мерки за решаване на този въпрос като „механизъм за включване на въглеродни 
емисии“ или да изисква съответствие с Директива 2009/28/EО;

6. подчертава, че е необходимо по-голямо съсредоточаване върху вътрешните 
преносни мрежи, които в значителна степен допринасят за интегрирането на 
енергийните пазари и премахването на енергийните острови и отсечките с 
недостатъчен преносен капацитет;

7. приветства усилията на Комисията за развитие на регионално сътрудничество и 
призовава за по-нататъшни насоки за такива регионални инициативи;

II. Подробен сценарий за развитие на инфраструктура

8. счита, че въпреки че в десетгодишния план за развитие на мрежата се посочват 
важните проекти в областта на електроенергийната инфраструктура, в него също 
трябва да се определят и приоритетите с цел постигане на целите на ЕС в областта 
на енергията и климата;

9. призовава Комисията, с оглед гарантиране на по-добро управление на бъдещо 
планиране на равнище на ЕС на инфраструктура, свързана с природния газ и 
електроенергията, да представи конкретно предложение за увеличаване на 
прозрачността и участието на гражданите при определянето на приоритетите на ЕС 
в рамките на един по-широк процес на участие на заинтересовани страни, включващ 
енергийния сектор, независими експерти, организации на потребителите и НПО;
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10. счита, че десетгодишния план за развитие на мрежата следва да бъде в основата на 
постоянна програма за развитие на инфраструктурата на ЕС за пренос на 
електроенергия в рамките на дългосрочна европейска перспектива за планиране и 
под наблюдението на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори 
и Комисията;

11. подчертава, че насърчаването на изграждането на инфраструктура за ефективна и 
интелигентна интеграция на енергията от възобновяеми източници е от решаващо 
значение за успешното постигане на общите цели в областта на енергетиката, и 
приветства отдаването на приоритет на електропреносната мрежа в Северно море в 
качеството й на съществен елемент на една бъдеща европейска супермрежа; изисква 
от Комисията да се консултира с всички заинтересовани страни с цел да се ускори 
определянето на електропреносните магистрали и да представи схема на 
Европейския парламент до 2014 г.;

12. потвърждава значението на ефективната инфраструктура за природен газ за 
повишаване на диверсификацията и сигурността на доставките, както и за 
намаляване на енергийната зависимост; подчертава необходимостта от 
допълнителни изисквания за гъвкавост на инфраструктурата за природен газ, по-
специално с цел да се осигури възможност за обратни потоци, и подчертава, че 
инфраструктурата за природен газ следва да се развива, при пълно отчитане на 
приноса на терминалите за втечнен (ВПГ) или сгъстен (СПГ) природен газ;

13. счита, че развитието на инфраструктура за неконвенционални източници на газ все 
още не е привлякло необходимото внимание от страна на Комисията по отношение 
на правните аспекти, оценката на жизнения цикъл и въздействието върху околната 
среда; изисква от Комисията да извърши задълбочена оценка на този въпрос;

14. подчертава, че е от значение да се осъществява интегрирано планиране на 
енергийната инфраструктура за селскостопанските източници на енергия и 
източниците на енергия в малък мащаб в селските райони, така че да се насърчава 
децентрализираното производство на енергия и развитието на селските райони;

15. подчертава значението на инфраструктурата на равнище разпределение и ролята на 
професионалните потребители и операторите на разпределителни системи по време 
на интеграцията на децентрализирани енергийни продукти в системата;

16. настоятелно призовава Комисията да представи до 2012 г. конкретни инициативи за 
насърчаване на развитието на капацитета за съхранение на енергия (включително 
многофункционални съоръжения за газ/водород; водноелектрически централи; 
централи за високотемпературна слънчева енергия и други технологии);

17. счита, че инфраструктурните проекти за улавяне и пренос на CO2, разработени до 
момента от Комисията, следва да продължат да се изпълняват; призовава Комисията 
да изготви междинен доклад за оценка на напредъка, постигнат от финансираните 
от ЕС проекти в тази област;

18. настоятелно призовава Комисията за критична оценка и преглед, при необходимост, 
на данните относно потребността от инвестиции, посочени в съобщението за 
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приоритетите на енергийната инфраструктура, и изисква от нея да докладва на 
Съвета и на Парламента за инвестициите, които вероятно ще бъдат необходими;

III. ,,Интелигентни“ електроенергийни мрежи

19. счита, че енергийната инфраструктура следва да бъде ориентирана в по-голяма 
степен към крайните потребители, като се набляга повече върху взаимодействието 
между капацитета на разпределителната мрежа и потреблението; посочва 
предимствата на една нова електроенергийна система, включваща модерни 
технологии и услуги, като например интелигентни измервателни уреди, 
интелигентни мрежи и оперативно съвместими услуги по управление с помощта на 
ИКТ по отношение на доставките и търсенето на енергия;

20. счита, че интелигентните мрежи и решенията в областта на управлението на 
енергията предлагат единствена по рода си възможност за повишаване на 
конкурентоспособността на европейската промишленост, по-специално на МСП; 
призовава Комисията да представи ново предложение, което да включва 
обвързващо изискване за внедряване на интелигентни измервателни уреди за всички 
бизнес потребители до 2014 г.;

21. настоятелно призовава държавите-членки, в сътрудничество с европейските органи 
по стандартизация и промишлеността, да ускорят работата по техническите 
стандарти за електрическите превозни средства, както и за интелигентните мрежи и 
измервателни уреди, с оглед на тяхното завършване до 2012 г.;

22. изтъква, че държавите-членки вече са задължени да осигурят интелигентни 
измервателни уреди за най-малко 80 % от крайните потребители до 2020 г.; 
подчертава, че държавите-членки следва да подкрепят достатъчен брой пилотни 
проекти за битови потребители, за да ускорят процеса на иновации, както е 
предвидено в третия пакет за енергийния пазар; призовава за установяването на 
ясни правила относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните 
в съответствие с действащото законодателство на ЕС;

IV. Определяне на ясни и прозрачни критерии за приоритетните проекти

23. приветства приоритетните коридори, определени от Комисията, и изразява съгласие 
относно необходимостта да се оптимизират ограничените по размер средства; 
призовава за създаването на ясна и прозрачна методология за определяне на 
приоритетни проекти, които съответстват на належащите европейски потребности, 
като спазват принципите на сигурност, устойчивост и развитие на вътрешния пазар;

24. подчертава, че подборът на проекти от европейски интерес (ПЕИ) следва да се 
извършва въз основа на обективни и прозрачни критерии, както и с участието на 
всички заинтересовани страни; подчертава, че всички ПЕИ следва да допринасят за 
постигането на целите на ЕС в областта на енергийната политика и счита, че 
следните критерии следва да бъдат задължителни:

– проектът трябва да бъде от голям европейски интерес,
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– необходимостта от проекта трябва да се докаже въз основа на йерархията на 
инфраструктурите,

– проектът трябва да бъде съобразен с целите, свързани с климата и околната 
среда,

– трябва да съответства на дългосрочната енергийна политика на ЕС (позволяваща 
гъвкаво и многофункционално прилагане и предотвратяване на ефекта на 
блокиране),

– трябва да използва доказани технологии като ИКТ и интелигентните мрежи;

25. счита, че в зависимост от характера на инфраструктурата и за да е възможно 
отдаване на приоритет на проектите, критериите, които трябва да бъдат взети 
предвид, следва да включват:

– приноса за премахването на енергийните острови,

– икономическата ефективност,

– зрялостта на проектите,

– намаляването на потенциалните пречки за използване на възобновяеми 
източници на енергия,

– въздействието върху околната среда,

– обществения интерес;

26. подчертава, че трябва да се извършва оценка на евентуалните пречки пред 
обуславяното от пазара развитие на енергийната инфраструктура;

27. подчертава, че следва да се повиши прозрачността чрез предоставянето на ясна и 
точна информация на обществеността за целите на всеки проект; изисква 
доказателствата за съответствие с критериите да бъдат предмет на проверка в 
рамките на обществените консултации;

V. Бързи и прозрачни процедури за издаване на разрешения

28. изразява съгласие относно необходимостта да се осигури навременно изпълнение на 
ПЕИ и приветства предложението на Комисията за ускоряване, повишаване на 
координацията и подобряване на процедурите за издаване на разрешения, при 
спазване на принципа на субсидиарност;

29. приветства създаването на национална структура за контакт за всеки проект от 
европейски интерес („обслужване на едно гише“) като единен административен 
интерфейс между субектите и различните органи, участващи в процедурата по 
издаване на разрешения; счита, че по отношение на трансграничните проекти, 
следва да се гарантира по-голяма координация между националните структури за 
„обслужване на едно гише“ и засилено участие на Комисията в тази координация;
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30. призовава Комисията да определи дали е възможно да се създадат общи или 
координирани процедури за установяването на конкретни мерки от решаващо 
значение (редовен обмен на информация, своевременно съобщаване на решения, 
съвместни механизми за решаване на проблеми и др.); насърчава Комисията да 
направи оценка на възможността за промяна на някои аспекти на националното 
административно право;

31. приветства въвеждането на срокове, в рамките на които съответните органи на 
изпълнителната власт трябва да вземат окончателно решение; призовава Комисията 
да продължи да извършва оценка на тази инициатива, като взема предвид широкият 
спектър специфични особености и териториалните характеристики на проектите, 
както и да оцени доколко е целесъобразно да се използват арбитражни процедури 
като инструмент за вземане на окончателно решение;

32. насърчава подход на по-голямо участие и потвърждава, че осигуряването на 
приобщаване в по-голяма степен на местното население към проектите за енергийна 
инфраструктура върви ръка за ръка с неговото включване в разработването на тези 
проекти на възможно най-ранен етап; призовава за участие на гражданското 
общество в процеса на консултации във връзка с проекти от европейски интерес;

33. изисква от Комисията да оцени също така дали компенсаторните механизми могат 
да се окажат полезни за одобрението на трансгранични проекти, които не носят 
ползи за някои (транзитни) региони, но въпреки това са необходими за постигането 
на енергийните цели на ЕС;

VI. Инструменти за финансиране

34. отбелязва, че инвестициите в електропреносни мрежи са циклични и следва да се 
разглеждат в исторически план; посочва, че голяма част от инфраструктурата, 
изградена през последните десетилетия за свързване на централизираните 
електроцентрали ще излезе от употреба през следващите години; посочва, че 
обществото ще очаква цената за изграждането на нова инфраструктура да бъде 
оптимизирана;

35. подчертава, че по-голямата част от разходите за инвестиции в инфраструктура 
трябва да бъдат финансирани от пазара и въз основа на принципа „потребителят 
плаща“; счита, че когато някои проекти с първостепенна важност не са атрактивни 
за пазара, но тяхното развитие е необходимо за постигне на поставените цели, 
следва да се използва публично финансиране за привличане на частни инвестиции 
чрез създаване на иновативен микс от инструменти за финансиране;

36. подчертава, че наличието на стабилна, предсказуема и адекватна регулаторна рамка 
е от решаващо значение за насърчаване на инвестициите;

37. подчертава, че пазарните инструменти следва да се използват във възможно най-
голяма степен, в това число проектните облигации, гаранциите по заеми, 
механизмите за поделяне на риска, стимулите за публично-частни партньорства в 
областта на финансирането, сътрудничеството с ЕИБ и използването на приходите 
от схемата за търговия с квоти за емисии, в съответствие с целите на ЕС, свързани с 
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енергетиката и климата;

38. припомня значението на прозрачните и недискриминационни тарифи за 
осигуряването на подходящо разпределение на разходите за трансгранични 
инвестиции, справедливи цени за потребителите и по-голяма 
конкурентоспособност;

39. приветства инициативата на Комисията да представи през 2011 г. предложение 
относно разпределението на разходите за технологично сложни или трансгранични 
проекти;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки.


