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въпросите на външните работи и политиката на сигурност
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Относно: Енергийната независимост на Европа и екстратериториалността на 
законодателството на САЩ

Въвеждането от страна на Съединените щати на нов режим на санкции срещу европейските 
дружества, работещи по проекта „Северен поток 2“, е тревожно. Това онагледява, от друга 
страна, трудностите, пред които се изправят европейските лидери в усилията си да защитят и 
подкрепят енергийната независимост на континента.

Санкциите ще имат обратно действие и ще бъдат насочени, по думите на сенатор Тед Круз, 
който представи законодателния акт, срещу всяко лице, което по някакъв начин участва в 
проекта.

Независимо дали човек подкрепя или е против „Северен поток 2“, не може да се приеме 
подобно разширяване на приложното поле на законодателството на САЩ. Въпреки заглавието 
си, вместо да защитава енергийната сигурност на Европа, този законодателен акт ще даде 
възможност на Вашингтон да се налага произволно на европейския енергиен пазар.

1. По какъв начин Комисията, която се гордее, че защитава европейските предприятия, 
извършващи законна дейност, възнамерява да се противопостави на този нов режим на 
санкции и на неговото обратно действие?

2. Какво има предвид върховният представител, когато се позовава на създаването на 
подсилен механизъм за налагане на санкции, който ще подобри устойчивостта на Европа 
спрямо последиците от екстериториалните санкции, налагани от трети държави?
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