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КРАТКА ОБОСНОВКА

 УВОД

Предложението на Европейската комисия се отнася до две области на политиката-
икономиката и енергийната сигурност. Аргументът в полза на незабавни действия е да 
се отговори на призива на Европейския съвет към Комисията да предложи списък с 
конкретни проекти1 , да стимулира европейската икономика, като се отчете както 
необходимостта от осигуряване на адекватен географски баланс, така и на капацитет за 
бързо изпълнение.

Едновременно с финансовата криза и рецесията в световен мащаб Европа понесе 
последиците от огромни неконтролируеми колебания в цената на суровия петрол, както 
и от тежкото неколкократно преустановяване на доставките на природен газ от Русия.  
Това също така очерта безспорна необходимост да се гарантира, че, въпреки спада в 
икономиката, инвестициите в разработването и използването на възобновяеми 
енергийни източници продължават с темпове, отговарящи на поставените цели.

Така представеното от Комисията предложение за инвестиции се опира на три основни 
принципа, и по-точно: 

 връзките между газопреносните и електропреносните мрежи,

 улавяне и съхранение на въглерод,

 проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи 
инсталации

Следователно, настоящото предложение установява процедури и методи за 
предоставяне на финансова помощ за стимулиране на инвестициите за създаване на 
интегрирана европейска енергийна мрежа, която е в състояние да гарантира по-голяма 
сигурност на доставките, като същевременно внася подобрения в политиката на Съюза 
на намаляване на емисиите на парникови газове. 
Идеята за създаването на паневропейска свързана енергийна мрежа не е нова. 
Европейският съюз вече финансира инфраструктурни проекти за пренос на 
електричество и природен газ, които са с европейско значение. Годишeн бюджет в
размер на около 25 млн. евро се изразходва основно за подпомагане на предварителни 
проучвания за осъществимост. Повечето проекти преминават национални граници или 
имат отражение върху няколко държави-членки на ЕС.  На настоящото предложение 
трябва да се гледа като на допълнение към този план, като отлично се вмества в 
настоящата енергийна политика на ЕС. 

 СИГУРНОСТ И РАЗНООБРАЗИЕ НА ДОСТАВКИТЕ И КОНТРОЛ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ 
ЕМИСИИ 

                                               
1 Европейски съвет, 11-12 декември 2008 г.
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Въпросите за контрола на въглеродните емисии и разработването на алтернативни 
възобновяеми енергийни ресурси заемат централно място във всички европейски 
политики.  Без реалистични, бързи и ефективни мерки, предприети на всички нива на 
управление, Съюзът няма да бъде в състояние да постигне своите открито заявени цели 
за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г. или да осигури за своя енергиен 
сектор господстващо конкурентно положение на световния пазар в момента, когато 
икономиката се съвземе. Бегъл поглед върху разпределението на енергийните 
източници на територията на Съюза показва, че очевидно в обозримо бъдеще 
въглищата и въглищните деривати ще продължат да бъдат важни източници на енергия 
за производството на електричество и стомана. В момента работещите с въглища 
електроцентрали произвеждат 20% от емисиите на CO2 на ЕС, а европейската 
енергийна промишленост изглежда е на път да построи през следващите пет години 40 
нови електроцентрали, работещи с въглища1 . С оглед на тази вероятност технологията 
за съхранение на въглерод е не само възможност, а реална и безусловна необходимост. 

Разбира се, разработването на технологии, които са в състояние да произвеждат 
електричество на устойчива основа като например силата на вятъра и слънчевата 
енергия, не само трябва да продължи, но и да бъде ускорено, а проектите, които са 
определени като имащи най-голям шанс за успешно прилагане в краткосрочен и 
средносрочен план, трябва да бъдат насърчавани от всички. Въпреки това да си 
представим, че тези технологии ще бъдат в състояние да посрещнат всички енергийни 
нужди на Съюза в рамките на начертания график, би имало по-скоро пожелателен 
характер. Съюзът трябва да използва пълната гама от технологии за производство на 
енергия. Настоящото предложение на Комисията е непосредствен отговор на 
необходимостта от приемане и координиране на енергийна политика, за да може да се 
реагира на възникващите в настоящия момент непредвидени ситуации.

Световните и местните икономически и финансови условия далеч не са подходяща 
среда за увеличаване на инвестициите в научни изследвания в областта на енергетиката 
и инфраструктурни проекти. Въпреки това, гарантирането занапред на сигурни 
доставки на енергия за целия Съюз изисква определено общо ниво на националните 
резервни запаси, както и наличието на възможност за осигуряване на достъп до 
ресурсите в места и региони, които по някаква причина имат проблеми с доставките 
или наличните количества.  От тази гледна точка и за да се избегне енергийните 
затруднения, с които определени държави-членки неколкократно се сблъскаха в 
последно време, е необходимо да се предприемат спешни мерки за подпомагане на 
инвестициите в свързването на енергийните мрежи. 

По този начин, като поема настоящата инициатива, Съюзът не само ускорява 
разработването на проекти, тясно свързани със сигурността на енергийните доставки, 
но и създава или запазва работни места във високоспециализиран и напреднал в 
техническо отношение отрасъл, който е жизненоважен за всички европейски региони.

 ГЕОПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ НА ЕС

Като един от най-големите световни вносители на петрол, природен газ и въглища, ЕС 

                                               
1 Източник: Действия в областта на климата
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е основен фактор на международния енергиен пазар1 , но зависимостта му от внос на 
енергия през следващите 20 години показателно ще нараства. Европейската комисия е 
изчислила2, че ако не бъдат предприети никакви действия, енергийната зависимост на 
ЕС ще нарасне от 50% през 2000 г. на 70% през 2030 г. Главните доставчици на 
природен газ за Съюза са Русия - 30%; Алжир - 25% и Норвегия - 25%, докато 
зависимостта от руските източници се предвижда да нарасне до 80% до 2030 г. По 
исторически и географски причини, държавите-членки, които по-рано принадлежаха 
към сферата на съветско влияние, са най-уязвими от непостоянството в начина, по 
който Русия изпълнява договорните си споразумения3.

Докато несигурните газови доставки бяха тема на водещите новини в цяла Европа, 
зависимостта на Съюза от вноса на петрол от Близкия изток през следващите двадесет 
години е предвидена да се удвои, докато 66% от необходимите за ЕС въглища също ще 
бъдат внасяни. Както Европейската комисия ясно подчертава в своята Зелена книга 
относно устойчиви, конкурентни и сигурни енергийни доставки за Европа, 
съществуването на 27 отделни национални енергийни политики за водене на преговори 
с външни енергийни доставчици е във вреда на икономиката, като на фона на 
настоящата извънредна финансова и икономическа ситуация доводът в полза на обща 
външна енергийна политика става все по-убедителен.  

Разбира се, като се имат предвид безпрецедентните нива на държавни разходи, на които 
глобалната икономика е свидетел през последните месеци, прецизното насочване на 
наличните финансови средства е от съществена важност, като те следва да бъдат 
съсредоточавани върху проекти с потенциал за гарантиране на оптимална сигурност 
както на ниво доставки, така и на ниво устойчивост и намаляване на въглеродните 
емисии.

 ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Европейската комисия ни съобщава4 , че изготвянето на списък с проекти с вероятност 
за получаване на незабавна финансова помощ е от съществена важност за оказване на 
незабавно влияние върху икономическата криза. Изборът на проектите, включени от 
Европейската комисия в списъка, заедно със съпътстващото отражение върху бюджета, 
е по дефиниция от изключително технически характер. Парламентът очевидно може да 
предложи изменения на списъка с проекти, но повечето от тях ще бъдат въз основа на 
повторно представяне на проекти, които по една или друга причина не са били избрани 
нито от Комисията, нито от тяхната държава-членка. В качеството си на докладчик по 
становище считам, че да се продължава по този начин би било контрапродуктивно, тъй 
като скоростта, както беше изтъкнато по-горе, е от съществена важност. Същото до 
голяма степен се отнася до размера на сумите, отпускани за всеки проект. Без 
подробната техническа информация, необходима за оценка на адекватността на 
предложените суми, поставянето на изискване за промяната им би било прекомерно. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                                               
1 Източник: EurActiv.
2 Зелена книга относно енергийните доставки от ноември 2000 г.
3 вж. въздействието върху България, Румъния и Унгария през зимите съответно на 2006 г. и на 2009 г.
4 Вж. Съобщение на Комисията (2009) 0035, стр. 7.
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С оглед на горепосоченото, неотложността, с която тези въпроси трябва да бъдат 
решавани, заедно с ясната полза за европейската икономика, сигурността на 
енергийните доставки и намаляването на въглеродните емисии, факта, че прилагането 
на това законодателство следва да бъде своевременно и бързо, вашият докладчик по 
становище силно препоръчва това предложение да бъде прието без изменения.

*******

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да предложи за одобрение предложението на Комисията.
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