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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар
(2013/2005(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За постигане на реално 
функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“, и придружаващите го 
работни документи (COM(2012)0663),

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно предложението на 
Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за 
трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение 
№ 1364/2006/ЕО1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО2 на Съвета,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността
на пазара за търговия на едро с енергия3,

– като взе предвид Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила на вътрешния пазар за природен газ4,

– като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия5 и за 
отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност6,

– 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 „Енергийна пътна карта за 
периода до 2050 г.” (COM(2011)0885),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар II –
Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар” 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0061.
2 OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.
3 OВ L 326/1, 8.12.2011 г., стр. 1.
4 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.
5 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 55.
6 ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1
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(COM(2012)0271,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Към нова 
енергийна стратегия за Европа 2011—2020 г.“1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно ангажиране със 
сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите 
граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни 
доставки2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2013 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2013),

A. като има предвид, че държавите членки са поели ангажимент за ясен краен срок за 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.

Б. като има предвид, че вътрешният енергиен пазар е изключително необходим за 
цялостната енергийна сигурност на Съюза и е особено ценен за 
конкурентоспособността на Съюза, икономическия растеж и създаването на нови 
работни места, както се отчита в Акт за единния пазар ІI и в стратегията „Европа 
2020“;

В. като има предвид, че в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. се подчертава, 
че пълната интеграция на европейските енергийни мрежи и отварянето на пазарите 
са от изключително значение за поддържането на равновесието между енергийната 
сигурност, конкурентоспособността, целта за икономика с ниски въглеродни 
емисии и удовлетворението на потребителите;

Г. като има предвид, че вътрешният енергиен пазар ще позволи на Съюза да има 
единна позиция спрямо външните партньори и ще гарантира равнопоставени 
условия за всички предприятия от ЕС и извън него;

Д. като има предвид, че Европейската енергийна общност трябва да се основава на 
силен общ енергиен пазар, координирането на закупуването на енергия извън ЕС и 
общо европейско финансиране на нови енергийни технологии с ниски емисии;

Е. като има предвид, че беше постигнат известен напредък по отношение на 
засиленото трансгранично сътрудничество, частичното премахване на енергийните 
острови и предотвратяването на недостига на доставки;

                                               
1 ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 64.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0238.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
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1. приветства съобщението и придружаващия го план за действие, в който се 
обобщават постигнатия досега напредък и предстоящите предизвикателства за 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар;

2. отчита, че тенденцията на нарастване на цените на енергията вероятно ще продължи 
предвид нейната обвързаност с цените на горивата, въздействието на политиката в 
областта на климата и нужните инвестиции за поддръжка и модернизация на 
енергийните системи;

3. отчита европейската добавена стойност на по-доброто координиране на 
енергийните политики на държавите членки в дух на солидарност и на създаването 
на ефикасни и сигурни трансгранични енергийни системи, като по този начин се 
създават взаимодействия чрез подобрено управление на доставките и търсенето на 
енергия;

Насочен към потребителите пазар

4. подчертава, че крайните потребители на енергия, както физически лица, така и 
предприятия, са в самата основа на леснодостъпния вътрешен енергиен пазар; 
отбелязва, че в това си качество те трябва да бъдат надлежно защитени и да са в 
състояние изцяло да упражняват своите права, като същевременно се насърчават да 
играят по-активна роля за стимулирането на конкуренцията на пазара, превръщайки 
се от пасивни получатели на услуги в активни информирани потребители и 
съчетание от производители и потребители;

5. счита, че интелигентните технологии не трябва да се ограничават единствено до 
автоматичните измервателни уреди, а трябва да се извършват с динамично онлайн 
управление на мрежите, включващо такива услуги като подпомагане на мрежите, 
доброволна реакция на консуматорите и посредници на местно равнище или от 
дома;

6. счита, че уязвимите потребители трябва да бъдат защитени и че за целта трябва да 
се създадат ефективни механизми, като същевременно се избягват изкривявания на 
енергийния пазар;

7. подчертава важността на това да се гарантира конкурентоспособен, лесен за 
управление и прозрачен енергиен пазар, който предоставя на целия ЕС сигурна, 
устойчива, достъпна и надеждна енергия;

Актуални предизвикателства пред доизграждането на вътрешния енергиен пазар

8. подчертава, че вътрешният енергиен пазар не успява да удовлетвори нуждите и 
очакванията на потребителите, тъй като те продължават да бъдат изправени пред 
високи цени, ограничен избор на доставчици, като цяло ниско качество на услугите 
и трудности при смяната на доставчика; подчертава следователно нуждата от 
изграждане на по-достъпен за потребителите пазар;

9. счита, че непълното прилагане на законодателството за вътрешния енергиен пазар 
остава основната пречка пред доизграждането на този пазар;
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10. подчертава, че модернизирането на съществуващата инфраструктура и 
изграждането на нова, интелигентна и гъвкава инфраструктура за производство, 
пренос, разпределение и съхранение на енергия е от изключително значение за един 
добре интегриран и добре свързан енергиен пазар, на който са осигурени доставките 
на достъпни цени, в който изцяло се използва потенциала за когенерация и 
ефикасност, както и за използване на енергия от възобновяеми и неконвенционални 
източници, и в който нито една държава членка не остава изолирана от 
европейските газо- и електропреносни мрежи;

11. счита, че инвестициите в инфраструктура трябва да се насърчават чрез стабилни и 
насърчаващи иновациите регулаторни рамки, отчитайки, че тези инвестиции не 
могат да бъдат постигнати, ако не се ръководят от пазара; отчита обаче, че в 
определени случаи ключови инфраструктури може да не дават възможност за 
търговска реализация и поради това се нуждаят от публично финансиране;

12. отчита, че липсата на открит и недискриминационен достъп до преносната 
инфраструктура продължава да възпрепятства конкуренцията на нови участници на 
пазара при справедливи условия спрямо установилите се на пазара дружества;

13. отбелязва, че стабилната регулаторна рамка – за производители, регулатори, 
оператори на мрежи, енергийни доставчици, ориентирани към търсенето 
доставчици на услуги и, най-важното, за крайни потребители и съчетание от 
производители и потребители – е от изключителна важност за доброто 
функциониране на вътрешния пазар и за привличането на дългосрочни инвестиции 
в развитието на инфраструктурата; подчертава, че развитието на кодекси и 
правилници за мрежите следва да води до хармонизация на процедурите и 
оперативна съвместимост;

14. отбелязва със загриженост признаците, че отново се вземат определени действия на 
национално равнище за оказване на влияние върху енергийните пазари, особено по 
отношение на усилията за осигуряване на доставките на електроенергия, като 
държавите членки прилагат националните механизми за заплащане на капацитета 
без изцяло да проучат възможностите за трансгранични решения, намесвайки се по 
този начин и нарушавайки замисъла на пазара;

15. признава, че, без да се нарушава правото на държавите членки да избират своя 
енергиен микс или нуждата от по-добра координация в рамките на целия ЕС, ЕС 
като цяло трябва да използва в неговата цялост потенциала на всички енергийни 
източници, които са на разположение на държавите – членки на ЕС;

16. счита, че откритият и прозрачен вътрешен пазар, на който всички държави от ЕС и 
предприятия от трети държави зачитат достиженията на правото на ЕС в областта 
на енергетиката, може да помогне за укрепването на преговорните позиции на 
доставчиците на енергия от ЕС спрямо външните им конкуренти, което е от особена 
важност за потенциала за последващо координиране на закупуването на външна 
енергия на равнище ЕС; отбелязва, че при ръководенето на отношенията с 
доставчиците на енергия от ЕС трябва да бъде използван принципът на 
реципрочност;
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17. подчертава, че хармонизирането на стимулите, свързани с възобновяемите 
източници на енергия и ефективността, както и на допълнителните разходи за 
енергия във всички държави членки, или поне постигането на по-голяма 
съвместимост в това отношение, е от основно значение за доброто функциониране 
на вътрешния енергиен пазар както за търговията на едро, така и за търговията на 
дребно, а също и за създаване на благоприятни условия за дългосрочното развитие 
на енергийния сектор с ниски въглеродни емисии;

18. отчита пропуснатите възможности чрез съвместни научноизследователски проекти 
на ЕС, подкрепяни от рамкови програми и инициативи като Стратегическия план за 
енергийните технологии, да се разработят нови технологии, позволяващи 
подобрения в ефективността, възобновяемите източници на енергия, сигурността на 
атомните електроцентрали, нискоемисионното използване на изкопаеми горива и 
интелигентните мрежи, всички от които са критични за енергийния пазар;

Необходими са спешни действия

Насърчаване на националните и европейските органи

19. призовава държавите членки да транспонират изцяло всички съответни 
законодателни актове на ЕС в областта на енергийната политика, особено третия 
енергиен пакет;

20. отправя искане до Комисията да наблюдава отблизо ефективното прилагане на 
енергийното законодателство на ЕС, и по-конкретно разпоредбите, които създават 
съществени потребителски права, и тези относно системните оператори, 
националните регулаторни органи и конкурентните правила, както и разпоредбите, 
които целят да ограничат явлението „кръгови потоци“, което създава значително 
предизвикателство за  вътрешния енергиен пазар, тъй като отслабва сигурността на 
енергийната система; настоятелно призовава Комисията да използва най-
подходящите средства на свое разположение за мерки спрямо всякакво 
продължаващо неспазване на съответното законодателство на ЕС;

21. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да координират 
инфраструктурните проекти по-добре, като така гарантират в целия ЕС пълна 
свързаност на системите и разходна ефективност; за тази цел насърчава Комисията 
и държавите членки да гарантират бърза оценка, подбор и изпълнение на проектите 
от общ европейски интерес, особено относно трансграничните взаимовръзки на 
електрически и газови мрежи, инфраструктурата за втечнен природен газ и за 
съхранение, които са жизненоважни за един добре интегриран и добре 
функциониращ енергиен пазар;

22. призовава държавите членки да не регулират цените на енергията на дребно на 
национално равнище чрез публични субсидии, тъй като подобни мерки заплашват 
сериозно бъдещите инвестиции в инфраструктура;

23. приветства решимостта на Комисията да прилага антитръстовите правила и тези за 
държавната помощ, като гарантира установяването на равнопоставеност с равни 
условия за достъп за всички участници на пазара;
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24. твърдо подкрепя усилията на Комисията за въвеждане на хармонизирани мрежови 
кодекси и правила според плана и за гарантиране на стабилността на регулаторната 
рамка на вътрешния енергиен пазар;

25. твърдо подкрепя регулаторните мерки, взети от ЕС и националните органи за 
насърчаване, подобряване и опростяване на трансграничната търговия с енергия и 
за премахване на несъответствията между енергийните системи в различните 
държави членки;

26. призовава Комисията да разгледа адекватността и гъвкавостта на националния 
капацитет за производство на енергия в кратко- и дългосрочен план и да докладва 
относно въздействието на приложените национални мерки, свързани с оценката на 
капацитета и планирането на развитието на вътрешния енергиен пазар, като вземат 
предвид трансграничните аспекти на тази допълваща политика за структуриране на 
пазара;

27. призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да 
предоставят стимули и да подкрепят регионални инициативи и партньорства, 
включително създаването на регионални енергийни борси, центрове за търговия с 
газ и механизми за свързване на пазарите;

28. призовава Комисията да използва инструментите на външната политика, с които 
разполага, за да насърчава правилата и стандартите на вътрешния енергиен пазар по 
отношение на трети държави и по-специално в съседните на ЕС региони; 
настоятелно призовава Комисията да разреши в двустранен диалог със съответните 
трети държави въпроса за ясни правила за управление на претоварването на 
трансгранични газови връзки; призовава Комисията да гарантира в отношенията си 
с външните партньори, че дружествата от ЕС могат да се конкурират на равни 
начала в световен план;

Подпомагане на потребителите

29. призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да 
подобрят качеството и наличността на информацията, предлагана на потребителите, 
да им предоставят ясни и прозрачни методи на фактуриране и да създадат 
инструменти за сравняване на цени, които им помагат да направят информиран в 
най-висока степен избор, както и да създадат лесни за ползване механизми за 
спорове с доставчици; приветства предложението от Комисията да създаде 
информационна платформа за правата на потребителите;

30. насърчава държавите членки и Комисията да разработят всеобхватна стратегия за 
насърчаване на активно участие на потребителите и потребителите/производители 
да участват активно в енергийния пазар, наред с другото чрез съществуващото 
законодателство, както и чрез прилагане на съответните разпоредби на Директивата 
за енергийна ефективност;

31. призовава Комисията да насърчи по-нататъшно сътрудничество между секторите на 
енергетиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и да 
преразгледа съществуващите инструменти за финансиране на иновации, свързани с 
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енергетиката, за да се постигне полза за всички потребители и да се улесни 
въвеждането на интелигентни мрежи по удобен за ползвателите начин;

32. настоятелно призовава държавите членки и регионалните и местните органи да 
насърчават основани на ИКТ решения за интелигентни мрежи, като вземат предвид 
растящата необходимост от гъвкавост, енергийна ефективност/икономии на енергия 
и участие от страна на потребителите;

33. очаква насоките на Комисията, които да помогнат да се определят амбициозни цели 
на политиките по отношение на уязвимите потребители, и ще помогне на държавите 
членки за по-добро определяне на тази категория потребители; призовава 
Комисията успоредно с това да преразгледа съществуващите механизми и 
инструменти за защита на такива потребители с оглед да предложи мерки, насочени 
към по-съгласуван и всеобхватен подход на равнище ЕС;

Подпомагане по отношение на бъдещи енергийни и климатични предизвикателства

34. призовава държавите членки, Комисията и съответните заинтересовани участници 
да превърнат необходимите схеми за подкрепа в прозрачни, хомогенни и 
ръководени от пазара механизми, за да се създаде общ пазар за търсените елементи 
на подкрепа — като например енергийна ефективност, потребители производители, 
комбинирано енергопроизводство, възобновяеми източници на енергия и 
спомагателни услуги — по начин, който да гарантира тяхната съвместимост;

35. призовава Комисията да разгледа подробно последствията на интегрирането в 
енергийните мрежи на нискоемисионните енергоизточници, особено 
възобновяемите, по отношение на финансовата подкрепа, техническите изисквания 
за цялата система и структурата на пазара; подчертава, че липсата на координиран 
подход към тези източници до момента не дава възможност за тяхното интегриране 
в рамките на европейските енергийни системи;

36. призовава Комисията и държавите членки да обръщат внимание на необходимостта 
от по-нататъшно развитие на комбинираното енергопроизводство като най-
ефективен начин да се произвежда едновременно електроенергия и топлоенергия и 
като основа за това да се предвиди широко въвеждане на централно отопление и 
централно охлаждане;

37. насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят също така изследвания и 
развитие на новаторски енергийни технологии, които излизат извън рамката на 
„Хоризонт 2020“ и на проектите на EIT, тъй като това е единственият начин да се 
постигне напредък при намаляването на емисиите, подобряването на енергийната 
сигурност и подобряването на конкурентната позиция на промишлеността на ЕС на 
световния пазар;

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


