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Въведение 
 
Въпреки значителното развитие и същественото увеличение на регулаторните дейности през 
последните години, енергийната политика на ЕС все още не успява да постигне успешно и 
едновременно целите си, които са: осигуряване на достъп до енергия на разумни и стабилни 
цени, запазване на индустриалната конкурентоспособност на ЕС, обезпечаване на сигурността 
на енергийните доставки за всички европейци, където и да живеят, и насърчаване на устойчиво 
производство, пренос, разпределение, съхранение и потребление на енергия, така че да се 
осъществи решителен преход към общество с ниски въглеродни емисии. 
 
Енергийната политика твърде често се разглежда като силно чувствителен въпрос от чисто 
национален интерес, свързан с националната независимост. Взаимната зависимост на 
държавите членки в областта на енергетиката, обаче, никога не е била толкова голяма в 
политическо, икономическо и техническо отношение. Застой или отстъпление биха могли да 
имат широкомащабни отрицателни последствия. Едностранните национални решения 
повишават риска от различия и могат да доведат до значително повишаване на цените или до 
колебания в регионалното производство и потребление на енергия, като това са само два от 
възможните проблеми. Както видяхме неотдавна, европейските страни могат да правят 
независим избор по отношение на доставките на енергия, но цената за това е висока. 
Следователно противоречията между националните интереси трябва да бъдат заличени. Днес 
никоя европейска страна не е в състояние самостоятелно да осигури надеждна енергия на 
достъпни цени на своите граждани. 
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Необходим е нов подход, насочен към осигуряване на по-задълбочена европейска интеграция и 
солидарност в областта на енергетиката. Затова Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и „Нашата Европа“  обединиха усилията си за по-нататъшното развитие на 
политическото предложение за пълноценна Европейска енергийна общност, основаващо се на 
инициатива на Notre Europe. ЕИСК и „Нашата Европа“ определиха следните ключови цели и 
политически предложения, които ЕС следва да развие незабавно. 
 
 

Окончателно изграждане на интегриран европейски вътрешен енергиен пазар 
 
1. Хармонизиране на пазарните условия. Потенциалът на вътрешния пазар за 

повишаване на енергийната сигурност и за осигуряване на добавена стойност за 
гражданите не се използва напълно. Все още съществуват значителни възможности за 
подобряване на европейския вътрешен енергиен пазар чрез хармонизиране на 
правилата относно възобновяемите енергийни източници, разпределението на 
преносния капацитет, търговията с електричество и др. Операторите трябва да могат да 
извършват дейността си при еднакви условия навсякъде в ЕС. Прозрачните и 
съгласувани правила са от основно значение за създаването на климат, 
благоприятстващ инвестициите. 

 
2. Интегриране на пазарите чрез по-добра взаимна свързаност. Трябва да се създадат 

възможности за ефективни доставки на енергия навсякъде в ЕС и за нейното 
непрекъснато осигуряване там, където е необходима. Следователно, за да се интегрират 
енергийните пазари в ЕС и да се оптимизира сигурността на енергийните доставки в 
ЕС, трябва да се завърши взаимната свързаност на мрежите. 

 
3. Съвместно цялостно планиране на мрежите. В период на бюджетни ограничения е 

особено важно да се изберат най-рационалните и последователни решения за 
инфраструктурата на национално и европейско равнище. Взаимната свързаност на 
мрежите въз основа на съвместно планиране би позволила да се премине от 
национални пазари към единен европейски пазар. Съвместното планиране на мрежите 
трябва да се прилага към цялата инфраструктура, а не само към трансграничната. 

 
4. Към прогресивна „ европеизация“ на енергийния микс въз основа на регионална 

интеграция на енергийните пазари. Групи от държави членки в определен регион 
биха могли постепенно да интегрират енергийния си микс и инфраструктура, за да 
споделят ползите от различните енергийни източници, с които разполагат. След като 
бъдат взаимносвързани и хармонизирани, техните мрежи и пазари ще бъдат по-добре 
подготвени да посрещнат колебанията в производството и потреблението и в по-добра 
позиция колективно да спомогнат за обезпечаването на доставките на енергия в ЕС. 
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5. Насочване на политиката на ЕС към нуждите на крайните потребители на 
енергия. За легитимността на ЕС е от основно значение неговите инициативи, 
съгласувани с държавите членки, да водят до осезаеми ползи за потребителите. 
Създаването на единен европейски енергиен пазар следва да позволи на крайните 
потребители да се възползват от по-голям избор и от по-стабилни и по-привлекателни 
условия и цени на доставките на енергия. Потребителите следва да имат свободата да 
избират доставчика си на енергия отвъд националните граници, като не бива да има 
прекомерни различия в цените на енергията или в другите пазарни условия в 
различните държави членки. 

 
6. Упражняване и подкрепа на правата на потребителите. Потребителите трябва да 

бъдат информирани за правата им, така че да могат да се възползват пълноценно от 
единния енергиен пазар. Такава информация следва да им се предоставя систематично 
и пряко, т.е. със сметката им за енергия. Борбата с енергийната бедност е 
жизненоважна за едно пълноценно функциониращо общество и следва да бъде 
приоритет. 

 
 

Гарантиране на сигурността на доставките и засилване на позицията на ЕС по 
отношение на външните му партньори 
 

7. По-добро прилагане на законодателството на ЕС във външни споразумения в 
областта на енергетиката, имащи отражение върху вътрешния пазар на ЕС. 
Когато споразуменията за доставки или инфраструктура с трети страни имат последици 
за доставките на енергия в целия ЕС и се отразяват на европейския вътрешен енергиен 
пазар, Европейската комисия следва да гарантира, че за тези външни споразумения 
важат вътрешните правила на ЕС. 

 
8. Към европейска система за доставка на енергия. ЕС има пряк интерес от 

засилването на своята позиция в преговорите с международните доставчици на 
енергия. Когато съвместните действия са най-ефективният подход, Съветът следва да 
дава на Европейската комисия мандат да преговоря с външни доставчици и транзитни 
страни от името на ЕС и да разгледа възможностите за създаване на равнище ЕС на 
групи за закупуване на изкопаеми горива. Капацитетът на ЕС за водене на преговори 
би бил значително по-голям отколкото този на отделните държави членки. Това би 
подобрило значително доставките на енергия за държавите членки, като по този начин 
би защитило солидарността и би оптимизирало използването на ресурсите. 

 
9. Взаимна свързаност на мрежите и хармонизиране на пазарите със съседите на ЕС. 

ЕС следва да насърчава съвместното разработване на енергийни политики в съседните 
страни на изток и на юг от Европа за пренос и транзитен пренос на енергия.             
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Това означава, че трябва да се развият необходимите взаимносвързани мрежи и 
хармонизирани пазари. Тези елементи на общи енергийни политики трябва да 
съответстват на принципите на ЕС (по отношение на надеждността на доставките, 
пазарните условия, прозрачността, реципрочността, устойчивото развитие, енергийната 
ефективност и др.) и на социално-икономическите потребности в съответните региони. 

 

10. Използване на потенциала на Съюза за Средиземноморието и на Източното 
партньорство за сътрудничество в областта на енергетиката. ЕС следва да потърси 
активно сътрудничество със Съюза за Средиземноморието и Източното партньорство, 
за да помогне на съседните си страни партньорки да произвеждат, използват и изнасят 
енергия от устойчиви източници и да разработят подходяща регулаторна рамка. 
Постигането на целта за осигуряване на доставките на енергия за Европа би трябвало 
да помогне на тези страни да посрещнат собствените си енергийни нужди и да 
финансират собствените си инвестиции. 

 
11. Подкрепа за развиващите се страни. ЕС трябва да помага на развиващите се страни 

да инвестират в собствена енергийна инфраструктура, особено за възобновяеми 
енергийни източници, така че да улесняват устойчивия икономически растеж. Освен 
това е особено важно да се създадат пазарни условия, насърчаващи привличането на 
инвестиции и търговията, като същевременно се гарантира достъп до енергия за най-
бедните прослойки на населението. 

 
 
Осъществяване на прехода към енергийни системи с ниски въглеродни емисии до 2050 г. 
 

12. Необходимост от последователна и всеобхватна стратегия за енергийния преход в 
Европа. Изменението на климата и изчерпването на изкопаемите горива изискват 
радикални промени в начина на производство и потребление на енергията. 
Разработването на алтернативни устойчиви източници на енергия и на нови технологии 
с ниски емисии е ключът към прехода към устойчив енергиен модел. Преходът към 
производство на енергия с ниски въглеродни емисии трябва да стане част от 
европейска рамка за насърчаване на различни устойчиви източници на енергия, когато 
съотношението разходи-ползи е благоприятно. Наличните финансови ресурси следва 
да се обединяват, така че да се изоставят чисто националните механизми за подкрепа, 
които не са ефективни. Обединяването на финансови средства в тези области е особено 
приложимо при настоящия икономически климат. 

 
13. Насърчаване на заетостта. Преходът към икономика с ниски въглеродни емисии ще 

задейства сериозни промени, които биха могли да имат както положително, така и 
отрицателно въздействие върху пазара на труда. Трябва да се създадат подходящи 
пазарни условия, позволяващи създаването на работни места като част от процеса на 
преструктуриране на отрасъл енергетика.
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14. Повишаване на конкурентоспособността на европейската енергийна 

промишленост. Преходът следва да се използва като възможност за стимулиране на 
дейности и за извършване на подробен преглед на производството и потреблението на 
енергия. Конкурентоспособността на Европа ще зависи също и от достъпната цена на 
енергията и от способността ѝ да внедрява иновации и да изнася енергийните си 
технологии. ЕС и неговите държави членки следва да създадат благоприятен климат за 
големи индустриални проекти между европейски оператори. Те следва да задълбочат 
сътрудничеството си по отношение на своя енергиен микс чрез мащабни проекти за 
производство на енергия от възобновяеми източници (вятърна, слънчева и др.) и за 
нейния пренос (супермрежи и интелигентни мрежи). Прогресивното интегриране на 
техния енергиен микс би могло да започне на регионално равнище. 

 
 
Включване на гражданското общество в процеса на вземане на решения 
 
15. Насочване на енергийната политика на ЕС към неговите граждани. Един толкова 

специализиран и засягащ цялото общество въпрос, какъвто е енергетиката, изисква 
пълноценно участие на обществеността. Развитието на Европейска енергийна общност 
притежава потенциала да мобилизира европейците около проект, който им предлага 
ясна добавена стойност. Включването на обществеността и участието на гражданското 
общество са жизненоважни, тъй като легитимността в очите на гражданите е от 
основно значение за доверието в политическите решения и общественото приемане на 
предстоящите широкомащабни промени. 

 
16. Създаване на Европейски форум на гражданското общество, който да следи 

въпросите, свързани с енергетиката. Отсъствието на структуриран диалог по 
въпросите на енергетиката между отговорните за изготвянето на политиките и 
вземането на решения и европейското гражданско общество буди сериозна 
загриженост. Гражданското общество следва да участва систематично в дебатите по 
въпроси, свързани с енергетиката на регионално, национално и европейско равнище. 
ЕИСК и „Нашата Европа“ са готови да подкрепят този дебат на равнище ЕС чрез 
Европейски форум на гражданското общество, обединяващ представители на 
сдружения на потребителите, екологични НПО, предприятия, синдикати и др. 

 
 
Предоставяне на подходящи правомощия на Европейския съюз 
 
17. Европейски пакт за енергийна солидарност. В Договора от Лисабон изрично се 

залага на солидарността между държавите членки, но в настоящата институционална 
рамка понятието си остава само на хартия. Междувременно енергетиката се   
политизира все повече, а Европейският съюз няма думата в тази област.   
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Солидарността следва да приеме осезаема форма и да се превърне в двигател на 
разработването на европейска енергийна политика, като по този начин бъдат 
премахнати противоречията, породени от националния суверенитет. 

 
18. Увеличаване на финансовите ресурси на ЕС за енергетиката. ЕС не разполага със 

средства нито за финансиране на мащабни действия, нито за налагане на избор по 
отношение на източниците на енергия. Годишният бюджет на ЕС за енергия е нищожен 
на фона на сумите, които изразходват държавите членки в тази област. Бюджетът на ЕС 
трябва да бъде подсилен чрез независими и автономни ресурси, включително фискални 
инструменти и енергиен фонд за финансиране на проекти за енергийна инфраструктура 
от европейско значение като взаимно свързване на електрически и газови мрежи и 
стимулиране на диверсификацията към устойчиви енергийни източници и технологии 
посредством съвместни научни изследвания в областта на производството на енергия с 
ниски въглеродни емисии. 

 
19. Укрепване на позицията на Европейската комисия. В качеството си на орган, който 

предлага и съгласува политиката и който действа като пазител на интересите на 
Общността, Комисията трябва да бъде основната институции в енергийната политика 
на ЕС и да играе по-голяма роля във формулирането на по-съгласувана, по-надеждна и 
по-ефективна енергийна политика, поставяйки основите на Европейска енергийна 
общност. 

 
20. Оценка на необходимостта от преразглеждане на институционалната рамка. До 

2014 г. следва да бъде извършена оценка дали настоящата институционална рамка е 
подходяща за постигане на амбициозните цели на една обща европейска енергийна 
политика. В случай, че тя се окаже неподходяща, следва да се вземе решение сериозно 
да се разгледа нашето предложение за Европейска енергийна общност. 

 
 
Заключение 
 
В областта на енергетиката ръководителите на ЕС носят особена отговорност по отношение на 
бъдещите поколения. Европа не може да си позволи да чака повече, тъй като ключовите 
решения в областта на енергетиката, които се вземат днес, ще изискват десетилетия 
целенасочени усилия. За успешната подготовка на прехода до 2050 г. подходящите решения за 
ангажиране на ЕС с пътя към устойчиво развитие и съвместно изготвяне на ново енергийно 
споразумение трябва да бъдат взети сега. ЕС направи важна крачка с приемането на пакета от 
мерки в областта на енергетиката и климата, който отвори пътя към тази споделена визия. 
Независимо от това, за превръщането на тази визия в реалност предстои да бъде направено още 
много. 
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Политическата воля – с подкрепата на гражданското общество – е жизненоважна и трябва да 
допринесе за създаването на единен европейски блок, способен да се изправи единно срещу 
многоликите предизвикателства в днешната енергетика. Убедени сме, че най-обещаващият и 
същевременно най-амбициозен вариант е да се създаде пълноценна Европейска енергийна 
общност, която да обхване всички приложими икономически, социални, политически и 
стратегически аспекти. Това би означавало интеграция на енергийните пазари, съгласуване на 
политиките за научни изследвания, решения във връзка с инвестициите, механизми за 
солидарност и необходимост да се говори с един глас на световната сцена. Всичко това изисква 
подчертано наднационален подход. Този споделен проект би позволил на държавите членки и 
европейските институции да изготвят европейска енергийна политика по възможно най-
ефективния и най-демократичния начин. 
 
Преди всичко Европейската енергийна общност би отговорила на тревогите на гражданите на 
ЕС, огромното мнозинство от които подкрепя идеята, както личи от неотдавнашните 
проучвания на общественото мнение. Действия само на национално равнище по енергийни 
въпроси вече са безпредметни, а устойчива, стабилна и далновидна енергийна система може да 
бъде постигната най-успешно на европейско равнище. 
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