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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че за да отговори на световните енергийни предизвикателства и да 
изпълни целите си в областта на енергетиката и изменението на климата, ЕС трябва 
също така да предприеме общи действия на международната сцена;

2. отново заявява, че енергията е основна човешка потребност; поради това настоява, 
че стратегията за енергийна сигурност на ЕС следва да гарантира икономически 
приемлив достъп до енергия за всички, както и да засили обществения контрол и 
регулиране;

3. подчертава, че търговията играе ключова роля в енергийната сигурност и че 
силните партньорства в областта на енергетиката, подсилени с глави в областта на 
енергетиката, включени в търговските споразумения на ЕС, са средства от 
съществено значение; счита, че е от ключово значение да се намали зависимостта от 
вноса на енергия;

4. призовава държавите членки да засилят сътрудничеството си по механизма за обмен 
на информация във връзка с междуправителствените споразумения с трети държави 
в областта на енергетиката, с цел повишаване на прозрачността и обединяване на 
позициите им при преговорите с трети държави;

5. подчертава факта, че стратегията за енергийна сигурност следва да има за цел 
смекчаването на напрежението между отделните държави и ограничаването на 
неефективността на пазара — фактори, които действат в ущърб на ползите от
търговията; подчертава необходимостта от насърчаване на демократичните 
структури за глобално управление на енергията и суровините;

6. счита, че ЕС следва да помогне на най-уязвимите държави да диверсифицират 
своите източници и маршрути за доставка, в това число обратните потоци, с акцент 
върху възобновяемите енергийни източници и свързаните с тях съоръжения за 
съхранение, с цел повишаване на енергийната ефективност в световен мащаб, и 
следва да помогне за премахването на енергийната бедност, да допринася за 
глобалното устойчиво развитие и да подкрепя световните усилия за справяне с 
изменението на климата;

7. счита, че възможностите за износ на чисти, сигурни и ефикасни енергийни 
технологии от страна на частните и публичните дружества от ЕС са от особено 
значение, особено в контекста на нарастващото световно търсене на енергия; 
призовава за значителни намаления на митата за тези технологии в рамките на 
инициатива за екологични стоки.


