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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ангажиране със сътрудничество в областта на енергийната политика с 
партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и 
конкурентни енергийни доставки
(2011/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно сигурността 
на енергийните доставки и международното сътрудничество: „Енергийната 
политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ (COM(2011)0539),

– като взе предвид предложението на Комисията за решение на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във 
връзка с междуправителствени споразумения между държавите-членки и трети 
държави в областта на енергетиката (COM (2011)0540),

– като взе предвид заключенията на Съвета от xxxx относно сигурността на 
енергийните доставки и международното сътрудничество – „Енергийната политика 
на ЕС: Ангажиране с партньори извън нашите граници“,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно разработване на 
нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011–2020 г.)1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи и на комисията по международна 
търговия (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че сегашните общи световни енергийни предизвикателства 
изискват единни, ефективни и безпристрастни действия от страна на Европейския 
съюз на международната сцена, особено чрез укрепване на външното измерение на 
неговата енергийна политика, чрез увеличаване на диверсификацията на доставките 
и чрез повишаване на тяхната сигурност;

Б. като има предвид, че зависимостта на ЕС от внос на енергия е вероятно да се 
увеличи през следващото десетилетие поради изчерпване на вътрешните ресурси от 
изкопаеми горива, въпреки нарастващото значение на възобновяемите енергийни 
източници, енергийната ефективност и изследванията в областта на енергийните 
технологии;

В. като има предвид, че ЕС днес като цифрова икономика и общество е много по-
зависим от непрекъснати и надеждни доставки на електроенергия;

Г. като има предвид, че ЕС се превръща в основен вносител на изкопаеми горива, 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0441.
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което, от една страна, показва увеличаващата се зависимост на ЕС от внос и 
уязвимостта от външни доставчици, а от друга страна, дава на ЕС значителна мощ 
като основен купувач на световните енергийни пазари;

Д. като има предвид, че враждебни ходове при поемане на управление от непрозрачни 
чуждестранни предприятия на енергийния пазар в ЕС представляват заплаха, която 
изисква стриктното прилагане на правилата за конкуренция на ЕС, за да се 
гарантира правилно функциониране на вътрешния пазар и да се предотвратят 
бъдещи кризи и прекъсвания в доставките на газ, 

Е. като има предвид, че усилията да се гарантира сигурността на доставките, 
изключително на национално ниво, се оказаха недостатъчни и не гарантират 
дългосрочните интереси на всички държави-членки на ЕС;

Ж. като има предвид, че въпреки признаването до голяма степен на необходимостта от 
развитие на енергийна инфраструктура от ЕС, все още липсва необходимото 
увеличаване на инвестициите;

З. като има предвид, че запазването на сегашния разнороден модел на доставка и 
зависимостта от внос сред държавите-членки (западните държави-членки: много 
внасящи, но малко зависещи от Русия, източните държави-членки:  внасящи 
относително малко, но силно зависещи от Русия) би било опасно; само напълно 
интегриран европейски енергиен пазар, чието функциониране се основава на 
солидарност, може в достатъчна степен да отговори на предизвикателствата за 
сигурността на енергийните доставки;

И. като има предвид, че осигуряване на последователност и съгласуваност във 
външните отношения на ЕС в областта на енергетиката с ключови производители, 
транзитни страни и страни потребители е от решаващо значение, в преговорите с 
големи енергийни доставчици в трети страни, стратегическата и политическата 
координация над ниво държави-членки е от съществено значение;

Вътрешен енергиен пазар – по-добра координация на ниво ЕС 

1. подчертава необходимостта от силна координация между политиките на държавите-
членки и съвместните действия в областта на енергийната сигурност, прозрачността 
и пълното прилагане на вътрешния енергиен пазар;

2. е на мнение, че напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран европейски 
вътрешен енергиен пазар е важен елемент за успешна европейска външна енергийна 
политика и обратното, ето защо външната енергийна политика на ЕС и 
двустранните споразумения на държавите-членки трябва да бъдат в пълно 
съответствие със законодателството на ЕС;

3. подчертава, че правилното функциониране на вътрешния пазар изисква енергията, 
внасяна в Съюза от трети страни, напълно да се урежда от правилата на вътрешния 
енергиен пазар, следователно, с цел създаване на единна регулаторна система, ЕС 
трябва да положи усилия да убеди страните – износители на енергия да приемат 
правилата на вътрешния енергиен пазар на ЕС;
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4. подчертава, че силата, получена в резултат на интеграцията на вътрешния енергиен 
пазар следва да се използва пълноценно чрез комбиниране на средствата, опита и 
възможностите на държавите-членки и на ЕС;  призовава, следователно, за 
увеличаване на прозрачността и по-голяма ангажираност на ЕС в преговорите за 
споразумения между държавите-членки и трети страни, като тези споразумения 
биха могли също да оказват влияние върху функционирането на вътрешния 
енергиен пазар на ЕС;

5. е на мнение, че подобрената координация между самите държави-членки и между 
държавите-членки и Комисията следва да позволява на държавите-членки изцяло да 
се възползват от политическата и икономическата тежест на Съюза;  приветства, в 
този контекст, предложението на Комисията за решение за създаване на механизъм 
за обмен на информация по отношение на междуправителствени споразумения 
между държавите-членки и трети държави в областта на енергетиката;

6. счита, че прилагането на последователна и съгласувана външна енергийна политика 
на ЕС изисква редовна координация между държавите-членки и Комисията; изисква 
Комисията да провежда редовни обмени с държавите-членки, особено чрез 
предложената Стратегическа група за международно енергийно сътрудничество, 
във връзка с приоритетите и дейностите на ЕС и външната енергийна стратегия на 
държавите-членки както на политическо, така и на експертно ниво;

7. счита, че следва да се провеждат редовни обсъждания на предизвикателствата пред 
външната енергийна политика на ЕС по време на официални и неофициални срещи 
на министрите на енергетиката в Съвета с участието на върховния представител, 
члена на комисията и съответните им служби;

8. е на мнение, че, когато даден инфраструктурен проект от стратегическо значение 
оказва влияние върху сигурността на енергийните доставки за ЕС като цяло, 
Съветът следва да обмисли предоставяне на мандат за преговори на Комисията за 
провеждане на преговори, за такъв мандат също следва да се помисли в случай на 
други междуправителствени споразумения, за които се счита, че имат съществено 
влияние върху целите на общата енергийна политика на ЕС;

9. призовава Комисията да разработи инструмент за обмен на информация, за да 
събира и предоставя съответните данни за енергийни програми и проекти в трети 
страни на държави-членки и административни и финансови институции на ЕС; 
призовава държавите-членки да предоставят съответните данни на Комисията в този 
контекст;

10. призовава Комисията да наблюдава световните енергийни пазари чрез обединяване 
на информация и данни, които са на разположение от държавите-членки и 
международни организации като МАЕ;призовава Комисията да представи, преди 
края на 2012 г., правен инструмент за тази цел;

Диверсификация – засилена сигурност за европейските енергийни доставки

11. изтъква, че нарастващата зависимост на ЕС от внос на изкопаеми горива може да 
има съществени последици за независимостта при вземане на решения в други 
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области на политиката; само взаимосвързаността, взаимозависимостта и 
солидарността между държавите-членки могат да неутрализират този 
неблагоприятен феномен;

12. подчертава, че следва да се ускорят действията за диверсификация на доставчици, 
маршрути и източници на енергийни доставки за ЕС, особено онези, които са 
насочени към създаване на нови транспортни коридори (Източен коридор, Южен 
коридор и Средиземноморския басейн) и чрез създаване на реална конкуренция за 
източниците за доставка на газ чрез увеличаване на дела на ЕС във втечнен 
природен газ и чрез достигане до нови, отдалечени доставчици (Австралия, Канада, 
Съединените щати, Латинска Америка, Африка на юг от Сахара, Централна Азия, 
т.н.), подобряване на взаимната свързаност на енергийните мрежи и завършване на 
Евро-средиземноморските инфраструктурни пръстени за електроенергия и 
природен газ, както и модернизиране и обновяване на съществуващите 
електрически и газови централи и инфраструктура (мрежи и тръбопроводи);

13. счита, че с разпространението на нови, нетрадиционни енергийни технологии 
(битуминозни пясъци и шистов газ от Канада, Съединените щати, Австралия, Катар, 
Бразилия, Аржентина, енергийните проучвания в Арктическия регион, по-
нататъшното разработване на находища в Ирак, Венецуела и африканските страни) 
се появяват нови участници, партньори, региони като възможни бъдещи 
доставчици; ЕС също така трябва да съсредоточи усилията си, за да се възползва 
напълно от тази нова ситуация и да разработи нови енергийни партньорства с цел 
диверсификация на доставчиците си;

Устойчивост – укрепване на партньорството със страните доставчици 

14. е на мнение, че увеличаващата се концентрация на резерви от изкопаеми горива в 
доста нестабилни и недемократични държави прави ЕС уязвим и дълбоко подкопава 
развитието на надеждна, ефективна и последователна обща европейска енергийна 
политика;

15. подчертава необходимостта от разширяване на връзките чрез изграждане на нови 
междусистемни връзки между европейската енергийна мрежа и съседните страни 
(Западните Балкани, източните съседи и каспийските страни), както и чрез 
създаване на по-широка регулаторни зона, като същевременно се избягва 
построяването на евтини електроцентрали с интензивно отделяне на CO2 в близост 
до границите на ЕС;

16. подчертава, че в енергийния диалог между ЕС и Русия, където ЕС трябва да говори 
с един глас, специфичното и зависимо положение на държавите-членки от 
Централна и Източна Европа следва да бъде взето предвид, тъй като проблемът с 
енергийната им зависимост може да бъде разрешен само чрез свързване на цялата 
енергийна инфраструктура на ЕС и чрез пълно прилагане на правилата на 
вътрешния енергиен пазар;

17. припомня, че страните от Европейското икономическо пространство са вече част от 
вътрешния пазар на ЕС и тяхното сътрудничество е от ключово значение за 
постигане на енергийните цели за 2020 г.; приветства настоящите инициативи за 
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засилване на сътрудничеството с Швейцария, които също следва да бъдат насочени 
към нейната интеграция с вътрешния енергиен пазар на ЕС;

18. счита, че външната енергийна политика на ЕС следва да се основава на и да 
насърчава принципите за солидарност, прозрачност, субсидиарност, устойчивост и 
сътрудничество, както и реципрочност, пазарен подход, основан на правила и 
сътрудничество между ЕС, неговите държави-членки и страните партньори;

19. счита, че едновременно със сътрудничеството в областта на разработването, 
търговията и транзита на енергийни продукти до ЕС, е необходимо да се засили и 
сътрудничеството в областта на безопасността и сигурността на енергийните 
технологии, обмена на данни за трансфер на ноу-хау, насърчаването на енергийната 
ефективност и спестяването на енергия, както и чистите и възобновяеми енергийни 
източници, особено по отношение на страните, чието потребление на енергия бързо 
се увеличава;

20. за да насърчи в световен мащаб сигурно, безопасно и екологично производство на 
енергия, подкрепя укрепването и насърчаването на радиационна защита, предпазни 
мерки, стандарти за ядрена безопасност, строги изисквания за офшорни петролни и 
газови операции, безопасността на морския превоз на суров петрол и петролни 
продукти, както и сътрудничеството в областта на новите технологии, 
научноизследователската, развойната дейност и иновациите и работата по 
международни стандарти;

21. признава, че натрупаният опит в ЕС, основаващ се на опита ни в планирането и 
изпълнението на схемата за търговия с емисии, би могъл да бъде от полза за трети 
страни и настоятелно призовава Комисията да предостави помощ и насърчаване на 
трети страни при разработването и планирането на техни собствени схеми за 
търговия с емисии, с оглед на свързването на такива системи със ЕС;

22. счита, че ЕС трябва да работи в тясно сътрудничество с трети страни – големи 
износители на биогорива, за да гарантира, че тези алтернативни, възможности за 
чиста енергия, които могат да допринесат за диверсификация на доставките, могат 
да бъдат наистина устойчиви, и че непряката промяна в земеползването с 
отрицателни последици, може да бъде избегната;

23. призовава Комисията да разработи съвместни енергийни пътни карти, не само с 
основни енергийни доставчици като Русия, но и с ключови партньори, които са 
изправени пред подобни предизвикателства и споделят сходни ценности като: 
САЩ, Канада, Австралия и Япония, особено с цел насърчаване на технологично, 
изследователско и индустриално сътрудничество, и да определи общи стандарти за 
възобновяеми енергийни технологии, енергийна ефективност, електрически 
превозни средства, нови и нетрадиционни енергийни технологии, безопасност на 
офшорни сондажи, както и ядрена безопасност;

24. приветства, в този контекст, неотдавнашния ангажимент на Трансатлантическия 
икономически съвет и Енергийния съвет ЕС – САЩ за поощряване на 
сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, стандартите за 
интелигентни мрежи, технологиите за водородни и горивни клетки, възобновяемите 
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енергийни източници и други технологии за чиста енергия, енергийната 
ефективност и ефективните политики за улесняване на търговията и пускане на 
технологии за чиста енергия на пазара;

25. приветства предложеното енергийно партньорство ЕС – Южно Средиземноморие; 
счита, че то следва да се съсредоточи върху огромния (слънчев) енергиен потенциал 
на възобновяемите енергийни източници в този регион и счита, че такова 
партньорство следва да въведе необходимите мерки, за да помогне за осигуряване 
на въвеждане в действие на необходимите нормативни споразумения, инвестиции и 
инфраструктура, което е от ключово значение за увеличаване на диверсификацията 
на доставки на енергия с ниско съдържание на въглерод;

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

През последните няколко десетилетия енергията стана силно „оръжие“ на външната 
политика. Докладчикът е на мнение, че като се има предвид нейното значение за 
нашето всекидневие, енергията трябва да бъде основно стока, а не да се използва 
като инструмент на външната политика. В същото време е важно, че Европейският 
съюз взема под внимание всички аспекти относно сигурността на доставките ни.

Европа е основен купувач на енергия на световните енергийни пазари. Въпреки, че 
това може да се разглежда като слабост, може да бъде и една от нашите силни 
страни:  ние сме най-големият вносител – и ако използваме това по съгласуван 
начин на ниво ЕС и излизаме с твърда, обща позиция при преговори с трети страни, 
почти винаги ще бъдем в добра позиция за договаряне, тъй като може да упражним 
силата ни на мощен играч във връзка с търсенето на пазара. Ето защо, докладчикът 
счита, че при определяне на европейската енергийна политика, ние трябва да се 
съсредоточим върху намирането на общ подход в нашите отношения, като 
разширяваме сферата ни на влияние извън границите на Европа, особено в областта 
на правилата на енергийния пазар. Налице е ясна нужда от добре функциониращ 
вътрешен пазар, който може да създаде повече конкуренция сред нашите външни 
партньори, а ние трябва да насърчаваме регулаторното сближаване със съседите ни.

Докладчикът е на мнение, че осигуряването на надежден и ценово конкурентен 
достъп до световните енергийни доставки е от основно значение за подкрепяне на 
конкурентоспособността и сигурността на Европа от гледна точка на 
съществуващите политически цели на ЕС, определени в пакет 20-20-20, и 
дългосрочния ангажимент за декарбонизация на икономиката ни до 2050 г. Само 
последователен и координиран подход от страна на държавите-членки, Комисията и 
Съвета ще позволи ефективно разпространяване на енергийните цели на ЕС извън 
рамките на ЕС и ще доведе до по-добра позиция за преговори по отношение на 
трети страни.
Според докладчикът, научноизследователската, развойната дейност и иновациите 
(НИРДИ) са от решаващо значение. В рамките на ЕС, обединяването на усилията ни 
в научните изследвания може да доведе до качествени изследвания, което е по-
ефективно, рентабилно и динамично, отколкото ако се извършва индивидуално от 
всяка държава-членка. По същия начин, следва да се стремим към по-нататъшно 
сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност и 
иновациите с трети страни, с цел максимализиране на тези предимства в 
международен план.
Най-накрая, ЕС може и следва да гради върху съществуващи приоритетни области 
на ангажираност в областта на външната енергийна политика, за да се повиши 
съгласуваността и координацията между Комисията, Съвета, държавите-членки и 
промишлеността. Тези области включват въпроса за големите енергийни 
инфраструктури, стратегическия диалог и партньорството в рамките на 
международните форуми:  диалога ЕС – Русия, Енергийната харта, процеса на 
Енергийната общност и отношенията с други международни органи, свързани с 
енергетиката и климата.


