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На 12 февруари 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Към координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната 
бедност“ 
(становище по собствена инициатива). 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 2 септември 2013 г. 
 
На 492-рата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември (заседание от 18 септември), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
177 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Цените на електроенергията, природния газ, нефта и на други горива се увеличават 

значително и положението силно се влоши в контекста на социално-икономическа 
криза, засягайки все по-голям брой хора. Целта на настоящото становище не е да 
определи причините за това увеличаване на цените, а да разгледа възможни 
предложения за насърчаване на координирани европейски действия за превенция и 
борба с енергийната бедност, насърчаване на солидарността в тази област и по-добра 
защита на уязвимите граждани (на ЕС и от трети страни), при зачитане на принципа на 
субсидиарност. 

 
1.2 Изправен пред това голямо политическо предизвикателство, ЕИСК призовава за 

европейски ангажимент за енергийна сигурност и солидарност в рамките на европейска 
енергийна общност. 

 
1.3 Този ангажимент за енергийна сигурност и солидарност ще даде импулс на истинска 

европейска политика за борба с енергийната бедност и за солидарност, която да се 
основава на признаването на всеобщото право на достъп до енергия, което ЕИСК счита 
за основно общо благо, за да може всеки да води достоен живот. Целта на ангажимента 
както в краткосрочен, така и в дългосрочен план ще бъде: 

 
− да бъдат защитени гражданите от енергийна бедност и да се предотврати 

социалното им изключване; 
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− да се предприемат действия за намаляване на структурните фактори, водещи до 
уязвимост (като се гарантира основен достъп до енергия на разумни и стабилни 
цени); 

− да се насърчава всеки да поеме своите отговорности относно използването на 
енергийни ресурси от възобновяеми и устойчиви източници (осигурявайки по този 
начин прехода към общество с ниски въглеродни емисии). 

 
1.4 ЕИСК призовава за определяне на европейски показатели за енергийната бедност и 

хармонизиране на статистическите данни с цел по-добро идентифициране, 
предотвратяване и решаване на проблема на европейско равнище и за изграждане на 
европейска солидарност в тази област. 

 
1.5 ЕИСК препоръчва да се създаде Европейска обсерватория на бедността, съсредоточена 

основно върху енергийната бедност и обединяваща всички заинтересовани страни, 
която да допринесе за установяване на европейски показатели за енергийната бедност 
(съобразени с Евростат), за изготвяне на преглед на състоянието, за определяне на най-
добрите практики и за формулиране на препоръки за по-добра превенция и справяне с 
проблема и за установяване на европейска солидарност в тази област. 

 
1.6 ЕИСК препоръчва Гражданският форум за енергетика (т.нар. Лондонски форум) да 

включи представители на ЕИСК и да работи в тясно сътрудничество с националните 
икономически и социални съвети и сродни институции в държавите членки. 

 
1.7 ЕИСК би желал енергийният пазар да бъде насочен в по-голяма степен към 

потребителите и в по-общ план – към гражданите (на ЕС и от трети държави), по 
специално към най-уязвимите от тях. ЕИСК подкрепя всеки инструмент, който 
позволява на последните да си възвърнат контрола върху своята енергийна ситуация. 
ЕИСК препоръчва Европейската комисия да включи в доклада, поискан от 
Европейския съвет (до края на 2013 г.), анализ на енергийната бедност в Съюза, 
включващ факторите, водещи до уязвимост; да предложи европейска стратегия и пътна 
карта за предотвратяване и премахване на енергийната бедност. Най-важният въпрос е 
да се попречи на всяко увеличаване на цените, което би могло да бъде избегнато чрез 
съгласувана и ефикасна европейска енергийна политика (вж. становище TEN/508 
„Икономическото въздействие на електроенергийните системи, произтичащо от 
нарастващия дял на енергията от интермитентни възобновяеми източници“ – 
CESE 2599/2012)1. 

 
1.8 ЕИСК препоръчва преди да бъдат приети основните мерки на енергийната политика на 

ЕС и на държавите членки, да бъде анализирано разпределението на икономическото 
въздействие на тези мерки върху различните категории потребители (например в 
зависимост от доходите, състава на домакинството или вида отопление). Целта е да се 

                                                      
1

 OВ C 198, 31.7.2013, стр. 1–8. 
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актуализират категориите потребители, чиито сметки за енергия биха нараснали 
непропорционално в сравнение с осреднената сметка за потребление и, при 
необходимост, да се предложат компенсаторни мерки (изменение на уредбата, 
повишаване на енергийната ефективност на жилищата и др.) в подкрепа на най-
уязвимите потребители. 

 
1.9 ЕИСК приканва Европейската комисия да обмисли създаването на Европейски фонд за 

енергийна солидарност като средство за интегриране на всички действия на европейско 
равнище по този въпрос, така че съответно да се разгърне европейската солидарност в 
тази област. 

 
1.10 ЕИСК би искал да насърчи провеждането на годишна среща на гражданското общество 

за обсъждане на енергийната бедност и солидарността в Европа, обмен на местни, 
национални и европейски инициативи и отправяне на практически препоръки, 
съгласувани с Европейската обсерватория на бедността в Европа, към хората, които 
вземат решения на европейско, национално и регионално равнище, към ръководителите 
на сдружения и предприятия. 

 
1.11 Поради факта че борбата срещу енергийната бедност, както и изграждането на 

солидарност в тази област са от общ европейски интерес, ЕИСК би желал 
Европейската комисия да предложи на Европейския парламент и на Съвета на тази 
тема да бъде посветена специална европейска година („година на енергийната 
солидарност“) с цел да се привлече вниманието на обществеността и на политиците 
върху тази проблематика от основно значение в европейски мащаб. 

 
1.12 С оглед на това ЕИСК препоръчва на Европейската комисия да организира европейска 

информационна кампания за борбата с енергийната бедност и за разгръщането на 
солидарност в тази област, която да бъде конкретизирана на национално и местно 
равнище, за насърчаване на осведомеността относно енергийната ефективност, за 
превръщане на гражданите в активни потребители на енергия, за отговорно поведение 
и ангажираност на отрасъла и др. 

 
2. Неотложна необходимост: премахване на енергийната бедност чрез европейски 

ангажимент за енергийна сигурност и солидарност 
 
2.1 Поради безусловно необходимата си роля във всички ежедневни дейности, енергията е 

основно общо благо, даващо възможност на всеки да води достоен живот. Ако човек не 
разполага с него, може да се стигне до драматични ситуации. Енергийната бедност 
убива както физически, така и в социален план. От нея са засегнати над 50 милиона 
души в Европа (европейски проект „European Fuel Poverty and Energy Efficiency“, 
2009 г.). На това недопустимо положение трябва да се сложи край. Във връзка с това 
ЕИСК призовава за спешни действия на европейско равнище и за европейски 
ангажимент за енергийна сигурност и солидарност за насърчаване на истинска 
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европейска политика за борба с енергийната бедност и за изграждане на солидарност в 
тази област, чиято цел ще бъде: 

 
− да бъдат защитени гражданите (на ЕС и от трети държави) от енергийна бедност и 

да се предотврати социалното им изключване; 
− да се предприемат действия, за да се гарантира на всеки гражданин в Европа 

надежден и редовен основен достъп до енергия на разумни и стабилни цени; и 
едновременно с това; 

− да се осигури преход към общество с ниски въглеродни емисии. 
 
2.2 Този европейски ангажимент ще позволи провеждането на общи и координирани 

действия на европейско равнище за намаляване на разделението в енергийната сфера и 
ще се основава на признаването на всеобщото право на достъп до енергия (за да може 
всеки да има достойни условия на живот), което ЕИСК би желал да бъде включено в 
Договора от Лисабон. ЕИСК се стреми към това всички европейски политики, и в 
частност енергийната, да могат да включат в целите си борбата срещу енергийната 
бедност и насърчаването на солидарността в тази рамка. ЕИСК припомня, че в 
качеството си на основно общо благо енергията трябва да бъде управлявана като 
такова, с произтичащите от това задължения за обществена услуга. Доставката на 
енергия от предприятията впрочем спада към услугите от общ икономически интерес, 
чиято роля за европейското социално и териториално сближаване е призната от 
Договора от Лисабон (член 14 от ДФЕС / Протокол № 26). Хартата на основните права 
на Европейския съюз признава правото на социална помощ и помощ за жилище, 
предназначени да осигурят достойно съществуване (член 34), задължението да се 
гарантира високо равнище на защита на потребителите (член 38), основното право на 
достъп до услугите от общ икономически интерес (член 36). 

 
2.3 По този начин Съюзът ще възроди принципа на солидарност — стълб на неговото 

изграждане – и ще засили смисъла на европейския проект сред все по-разочарованите и 
скептични граждани. Освен това ЕИСК припомня, че 81 % от анкетираните европейски 
граждани подкрепят борбата с енергийната бедност (Евробарометър на 
Европейския парламент, 2011 г.). 

 
2.4 ЕИСК приветства интереса, проявен от Европейския съвет от 22 май 2013 г., към 

въпросите за разходите, свързани с енергията, и нейната цена, както и към тяхното 
въздействие, особено върху най-уязвимите домакинства. Тези въпроси имат висока 
политическа цена. Така например на 20 февруари 2013 г. правителството в България 
подаде оставка вследствие на протестите на гражданите, чието недоволство беше 
предизвикано от драстичното и извънредно повишаване на цените на електроенергията 
(с над 20 % за периода декември 2012 г.—януари 2013 г.), последвало националните 
мерки за отваряне на пазара, като се има предвид, че средната заплата е под 400 евро 
(според данни на Националния статистически институт 17,3 % от доходите отиват за 
плащане на сметките за електроенергия). 
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2.5 ЕИСК припомня, че цените на енергията се увеличават постоянно: в периода 2011 г. – 

2012 г. цената на електроенергията в ЕС се е повишила с 6,6 %, най-вече в Кипър 
(+21 %), Гърция (+15 %), Италия (+11 %), Ирландия и Португалия (+10 %), България, 
Испания и Полша (+9 %). Цената на природния газ за домакинствата в ЕС се е 
увеличила с 10,3 %, най-вече в Латвия (+21 %), в Естония (+19 %) и в България (+18 %) 
(Евростат, май 2013 г.). 

 
3. Реалността на енергийната бедност 
 
3.1 Предишните проблеми с достъпа до енергия в Европа бяха в общи линии разрешени, но 

1,2 милиарда души в света все още нямат достъп до електричество, а 2,8 милиарда 
души продължават да се отопляват и да готвят на дърва или на друг вид биомаса 
(Световна банка / МАЕ, май 2013 г.). Проблемът с достъпа до съвременни енергийни 
услуги е толкова значим, че ООН обяви 2012 г. за „Международна година на 
устойчивата енергия за всички“ и съвсем неотдавна предложи „устойчивата и сигурна 
енергетика“ да стане една от 12-те глобални цели за устойчиво развитие (ЦУР), които 
за пръв път са насочени както към развиващите се, така и към развитите страни. 

 
3.2 В Европа енергийната бедност се изразява във все по-големия брой хора (над 

50 милиона души според европейския проект „European Fuel Poverty and Energy 
Efficiency“, 2009 г.), които се затрудняват да плащат сметките си за енергия или които 
имат ограничен достъп до енергия поради: ниски доходи, неизолирано жилище, 
нискоефективни уреди (за отопление, готвене, топла вода), високи цени на енергията. 
Мобилността също натоварва бюджета на домакинствата, които често са отдалечени от 
центъра на града и за които транспортът е необходима предпоставка за работа. Това 
засяга възрастните хора, семействата с един родител, безработните, хората, които 
получават социални помощи и др. Последиците са много: пречките пред мобилността 
засягат заетостта, липсата на отопление се отразява на хигиената, на здравето (дилема 
„отопление или храна“, дихателни заболявания и др.) и често води до висока 
смъртност, прекомерно задлъжняване, социална и географска изолация. 

 
3.3 Енергийната бедност е фактор, създаващ уязвимост, който се добавя към други, 

трудностите си взаимодействат във възходяща спирала и натоварват хората, които са в 
положение на обща бедност. Впрочем, рискът от бедност се увеличава (Евростат, 
декември 2012 г.) – през 2011 г. 119,6 милиона души в ЕС-27 са застрашени от 
социално изключване поради риск от бедност, тежки материални лишения или тъй като 
живеят в домакинства с много ниска степен на трудова активност. ЕИСК припомня, че 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да намали най-малко с 20 милиона броя на 
хората, засегнати от бедност и социално изключване. 

 
3.4 Борбата с енергийната бедност и изграждането на солидарност в тази област се налагат 

повече от всякога като основен европейски политически приоритет, който обхваща 
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всички европейски политики, свързани със социалната, здравната, екологичната, 
икономическата и политическата сфера. 

 
4. Необходимост от наличие на показатели и на европейски статистически данни за 

енергийната бедност 
 
4.1 Енергийна бедност/енергийна несигурност: несигурност означава ситуация на силна 

временна уязвимост. Енергийната бедност е свързана със социално положение, 
обусловено от външни (цената на енергията, енергийната ефективност на жилището и 
др.) и от вътрешни фактори (остаряване, доходи и др.). ЕИСК ще използва термина 
енергийна бедност, за да обхване едновременно тези два аспекта. 

 
4.2 Единствено Франция, Словакия, Обединеното кралство и Ирландия разполагат с 

определение. 
 
4.3 В Обединеното кралство енергийната бедност се определя по обективен начин с 

термина „fuel poverty“ („бедност по отношение на горивата“): ситуация, в която едно 
домакинство трябва да заделя над 10 % от доходите си, за да постигне задоволително 
равнище на отопление в своето жилище (21°С в основното и 18°С в другите помещения 
съгласно Световната здравна организация). Вземат се предвид три елемента: доходът 
на домакинството, цената на енергията и потреблението на енергия. Това определение, 
което не отчита другите битови потребности от енергия, понастоящем се преразглежда 
от правителството. 

 
4.4 Във Франция законът „Grenelle II“ определя енергийната бедност като положение, при 

което „дадено лице (...) изпитва особено големи затруднения да получава в жилището 
си доставки на енергия, необходима за задоволяване на основните му потребности 
поради недостатъчните средства, с които разполага, или непригодните условия на 
обитаване“ (член 11, алинея 4). 

 
4.5 Въпреки липсата на определение, някои държави предвиждат специфични разпоредби. 

В Белгия е въведен статут на „защитен клиент“, който дава право на всеки бенефициер 
на социални помощи да се ползва от социални тарифи и специфични безплатни 
механизми (електромери с предплатени карти, гарантирани доставки). Италия и 
Испания са въвели разпоредби относно „bonus elettrico“ или „bono social“. В Германия 
по инициатива на федералните провинции са въведени местни социални тарифи, 
разходите за които се поемат от местните и регионалните енергийни предприятия. В 
Швеция системата за обща социална закрила поема задълженията по неплатените 
сметки. Над половината държави членки предвиждат защита срещу прекъсване на 
енергийното захранване, основаваща се на законодателни актове или кодекс за 
поведение на доставчиците на енергия (доклад на ERGEG за 2009 г.). 
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4.6 Европейският съюз не разполага нито с определение, нито с показател за енергийната 
бедност или със специфична европейска политика по този въпрос, към който се 
подхожда „на парче“. 

 
4.7 Чрез Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, специфичен 

инструмент на стратегията „Европа 2020“, Европейската комисия определя 
енергийната бедност, „която рискува да лиши домакинствата (…) от възможност за 
отопление или охлаждане“, „от топла вода, осветление и задоволяване на други 
основни домакински нужди“ като „проявление на особено тежка форма на лишения“. 

 
4.8 В директивите относно вътрешния енергиен пазар (от юли 2009 г.) се признава 

явлението енергийна бедност, но без да се включва определение или задължение на 
европейско равнище и държавите членки се приканват да „осигуряват адекватни 
гаранции за защита на уязвими потребители“ и да дадат определение на „понятието 
„уязвими потребители, което може да се отнася до енергийната бедност и, inter alia, до 
забраната за спиране на електричеството/природния газ на такива потребители в 
критични моменти“. В своето съобщение относно постигане на реално функциониращ 
енергиен пазар (от 15 ноември 2012 г.) Комисията възнамерява да „подкрепя държавите 
членки при определянето на критериите за уязвимост на енергийните потребители, като 
предоставя насоки и улеснява обмена на добри практики“. 

 
4.9 Единствено Европейският парламент дава определение на „уязвим потребител“, като 

предлага да се излезе извън рамките на традиционното понятие (уязвимостта като 
присъщо качество), за да се включат в него „потребители в уязвимо положение“, 
тъй като „те са поставени в положение на временна безпомощност в резултат от 
разликата между тяхното индивидуално състояние и характеристики“, „и 
заобикалящата ги среда“, тъй като „всички потребители в даден момент от своя живот 
могат да станат уязвими поради външни фактори и поради взаимодействията си с 
пазара (...) и се нуждаят от защита“ (резолюция от 22 май 2012 г.). Парламентът 
призовава Комисията и държавите членки да приемат „широка и последователна 
политическа и законодателна стратегия за мерки относно уязвимостта, като вземат 
предвид разнообразието и сложността на всички съответни уязвими положения“ 
(резолюция от 22 май 2012 г.), както и конкретни мерки срещу енергийната бедност 
(резолюция от 14 март 2013 г. относно Енергийната пътна карта за периода до 2050 г.). 
В резолюцията си от 11 юни 2013 г. относно нова програма за европейската политика за 
защита на потребителите Парламентът се застъпва за това Съюзът и държавите членки 
„да предприемат подходящи мерки, за да предоставят адекватни гаранции за защитата 
на уязвимите потребители“, по-конкретно що се отнася до енергията. В резолюцията си 
от 11 юни 2013 г. относно общинските жилища в Европейския съюз Европейският 
парламент призовава държавите членки да въведат определение на енергийната 
бедност „въз основа на общи, но адаптирани за всяка отделна държава членка 
параметри, при отчитане на конкретните обстоятелства на национално равнище“. 
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4.10 ЕИСК счита за абсолютно необходимо да бъдат установени общи европейски критерии 
и показатели за енергийната бедност, включващи аспекта „уязвимост“, с цел по-добре 
да се идентифицират и анализират причините, да се излезе от рамките на простата 
констатация на симптомите, което да даде възможност за разработване на европейска 
стратегия за по-добро справяне с проблема. ЕИСК предлага неговото определение 
„затруднение или невъзможност да се поддържа подходяща температура в жилището и 
да се ползват други основни енергийни услуги на разумна цена“ (TEN/420) да послужи 
като основа, която да бъде доразвита от Европейската обсерватория на бедността, която 
той иска да създаде (като се отчита правото на всеобщ достъп до основното общо 
благо, каквото представлява енергията). Обсерваторията може да формулира общи 
европейски критерии и показатели, които да послужат на държавите членки като 
параметри при определяне на енергийната бедност, така че да се вземат предвид 
националните специфики. За по-добро хармонизиране на съществуващите 
статистически данни, Евростат и националните статистически институти следва да 
приемат еднородни методики за количествено измерване на проблема на национално и 
европейско равнище. 

 
5. Създаване на Европейска обсерватория на бедността с основен акцент върху 

енергийната бедност 
 
5.1 ЕИСК предлага да се създаде Европейска обсерватория на бедността с основен акцент 

върху енергийната бедност, която да обедини всички заинтересовани страни: 
национални наблюдатели, медиатори, регулатори, доставчици на енергия, различни 
асоциации (здравни, строителни, енергийни и потребителски, сдружения, работещи в 
сферата на борбата срещу бедността, органи на местното самоуправление и др.), 
социални партньори и др. Тя ще изготвя преглед на въздействието на либерализирането 
на енергийните пазари върху уязвимите граждани, ще предлага показатели за 
енергийната бедност, препоръки, методики и възможни насоки на европейско равнище 
въз основа на най-добрите откроени практики на местно и национално равнище. 
Нейната задача ще бъде да си сътрудничи с Лондонския форум. ЕИСК изразява 
желание този форум да може да включи членове на Комитета и да работи съвместно с 
националните икономически и социални комитети или сродни организации за борба с 
енергийната бедност. 

 
6. Насочване на европейските политики и инициативи към действия срещу 

енергийната бедност и за енергийна солидарност и изграждане на граждани 
активни потребители 

 
6.1 Отварянето на енергийните пазари не доведе до намаляване на цената на енергията за 

гражданите. 60 % от тях са констатирали повишение на цените на техните доставчици 
на енергия, а 3–4 % — намаляване. 7 % са сменили доставчика си на природен газ, а 
8 % — доставчика на електроенергия. Енергетиката е секторът, за който гражданите 
изразходват най-голяма част от бюджета си (5,7 %), най-вече за електроенергия (2,1 %). 
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(Втори годишен индекс за развитие на пазарите на дребно, 2009 г.). През последните 
години този дял нарасна. 

 
6.2 Решенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. са насочени в правилната посока: 

преориентиране на европейската енергийна политика към потребителите, за да им се 
осигурят надеждни и устойчиви доставки при конкурентни и достъпни цени и разходи; 
укрепване на ролята и правата на потребителите и по-добра защита на уязвимите 
потребители; възможно най-бързо транспониране на третия енергиен пакет. До края на 
2013 г. Комисията трябва да представи анализ на структурата на цените и разходите на 
енергията, като постави акцент на въздействието върху домакинствата. Най-важният 
въпрос е да се попречи на всяко увеличаване на цените, което би могло да бъде 
избегнато чрез съгласувана и ефикасна европейска енергийна политика (вж. становище 
TEN/508 „Икономическото въздействие на електроенергийните системи, произтичащо 
от нарастващия дял на енергията от интермитентни възобновяеми източници“ – 
CESE 2599/2012)2. 

 
6.3 ЕИСК препоръчва преди да бъдат приети основните мерки на енергийната политика на 

ЕС и на държавите членки, да бъде анализирано разпределението на икономическите 
им последствия върху различните категории потребители (например в зависимост от 
доходите, състава на домакинството или вида на отоплението). Целта е да се 
актуализират категориите потребители, чиито сметки за енергия биха нараснали 
непропорционално в сравнение с осреднената сметка за потребление и, при 
необходимост, да се предложат компенсаторни мерки (изменение на уредбата, 
повишаване на енергийната ефективност на жилищата и др.) в подкрепа на най-
уязвимите потребители. 

 
6.4 ЕИСК изтъква отново необходимостта от пълно транспониране на горепосочените 

директиви и гарантиране на универсалната услуга, спазване на задълженията за 
обществените услуги, закрила на уязвимите лица и гаранция за разумни, конкурентни и 
прозрачни цени. ЕИСК изразява желание в бъдещия си доклад в края на 2013 г. 
Европейската комисия да включи обзор на актуалното състояние и анализ на 
енергийната бедност в Съюза, да предложи европейска стратегия за борба с 
енергийната бедност и за солидарност в тази област, както и финансовите средства за 
постигане на нейната оперативност. 

 
6.5 ЕИСК би желал Европейската комисия да направи тази тематика приоритет на всички 

европейски политики и да я вземе предвид в по-голяма степен в следващите си 
инициативи (например насоките за вътрешния пазар, за прилагането на Директивата за 
енергийната ефективност от 2012 г., на Директивата за правата на потребителите и др.). 

 

                                                      
2

  OВ C 198, 10.7.2013, стр. 1–8. 
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6.6 ЕИСК препоръчва политиката за енергийна солидарност и борба с енергийната бедност 
да стане неразделна част от политиката за енергиен преход на ЕС към общество с 
нисковъглеродна енергетика. ЕИСК препоръчва Комисията да следи строго за 
спазването от страна на държавите членки на европейското законодателство, което 
може да спомогне за намаляване на енергийната бедност. ЕИСК би желал в Договора 
да бъде заложено правото на всеобщ достъп до енергия (което трябва да бъде 
разглеждано и третирано като основно общо благо), а европейските политики, в 
частност енергийната, да могат да включат сред целите си борбата с енергийната 
бедност и солидарността в тази област. ЕИСК препоръчва борбата с енергийната 
бедност и солидарността в тази област да бъдат включени и в работата на Европейския 
семестър, за да може тази тематика да бъде взета предвид в националните програми за 
реформи на държавите членки. 

 
6.7 ЕИСК счита, че е от съществено значение на европейско равнище да се насърчават 

всички механизми, които ще дадат възможност на уязвимите потребители да придобият 
контрол върху енергийната си ситуация, като потребяват по-малко и по-добре (при 
постоянно равнище на енергийните услуги), за да повишат качеството си на живот, и 
като отдават предпочитание на децентрализираното производство на енергия от 
възобновяеми източници там, където това е целесъобразно от икономическа и 
техническа гледна точка. Информираността, обучението и образованието могат да 
повишат осведомеността на домакинствата и да спомогнат за по-адекватно поведение 
(изгасяне на уредите в режим на готовност, избор на енергийно ефективни уреди, 
подходящо саниране и др.). ЕИСК би желал Съюзът, по-конкретно посредством 
създаването на Европейски фонд за енергийна солидарност, да подкрепя всеки 
транснационален проект в тази посока, да насърчава всеки обмен на ноу-хау на 
гражданското общество и създаването на транснационална мрежа, да направи 
повсеместно производството и разпространението на информация и обучението в тази 
сфера, както и добрите практики от транснационалните проекти, финансирани от ЕС. 

 
6.8 ЕИСК призовава европейските програми за научни изследвания да подпомагат 

иновационни инструменти, насочени към оптималното използване на енергията от 
всички потребители и по-специално от най-уязвимите сред тях. ЕИСК препоръчва 
например интелигентните измервателни уреди – за да бъдат максимално ефикасни и 
полезни за потребителите – да предоставят в реално време прозрачна и разбираема 
информация за потреблението на енергия, без това да ги оскъпява допълнително. По 
този начин те ще бъдат полезен инструмент за превенция, помагайки на потребителите 
да добият по-добра представа за равнището на своето потребление и да въздействат 
върху него, за да имат поведение на активни потребители, които контролират своята 
енергийна ситуация. 

 
6.9 ЕИСК призовава за създаването на местни центрове на принципа „едно гише“ по 

въпросите на енергийната солидарност, с цел развиване на синергии и диалог между 
всички заинтересовани страни, включително енергийните оператори, за да се гарантира 
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по-добра координация и по този начин по-добре да се предотвратяват и решават 
проблемите, както и да се осигури по-добро консултиране, ориентиране и подпомагане 
най-вече на уязвимите потребители. ЕИСК препоръчва служителите в тези центрове 
(но също и в административните служби, банките, промишлените оператори и др.) да 
преминават през обучение, за да се запознаят с проблематиката на уязвимите 
потребители, да управляват по-добре съответните досиета и да им помагат да 
разпознават на ранен стадий рисковите ситуации. Това звено ще има глобален, 
интегриран, превантивен и оздравителен подход по отношение на действията на 
сдружения, органи на местно самоуправление, предприятия и др. То ще позволи на 
всеки гражданин да се превърне в активен потребител на енергия, като се избягва 
зависимостта от помощи и социалното стигматизиране. 

 
6.10 ЕИСК призовава за укрепване и повсеместно използване на механизми (по-специално 

такива, свързани с непосредственото участие на доставчиците на енергия), подобни на 
тези, гарантиращи доставката на енергия за уязвимите домакинства по време на 
проблемни периоди (непрекъснатост на доставките през зимата), непрекъснатост на 
доставките на енергия в случаи на затруднение при плащането, предотвратяване на 
неплащането на сметките и др. Затова ЕИСК препоръчва да се засили участието на 
енергийните и други оператори в стратегиите за действия срещу енергийната бедност 
(във връзка с превенцията и при разрешаването на проблемите) и за изграждане на 
солидарност, така че да се надхвърлят рамките на кодексите за добро поведение. 

 
6.11 ЕИСК препоръчва да се засили регулирането на практиките на доставчиците на 

енергия, за да могат потребителите с ниски доходи да не бъдат „наказвани двойно“ 
(„poverty premium“), т.е. по-висока цена за единица разход на енергия за същата услуга. 
Механизмите за предварително плащане биха могли например да бъдат управлявани 
така, че да се избегне рискът от санкциониране на най-уязвимите ползватели. 

 
6.12 ЕИСК отправя искане към Европейската комисия да планира Европейска година на 

енергийната солидарност, която ще даде възможност да се сложи началото на 
европейска информационна кампания (конкретизирана на национално и местно 
равнище) и на проекти – модели за повишаване на осведомеността на всички 
заинтересовани страни относно значението на премахването на енергийната бедност, 
насърчаването на гражданите да се превърнат в активни потребители на енергия и 
укрепването на енергийната солидарност. 

 
7. Европейски фонд за енергийна солидарност 
 
7.1 ЕИСК предлага Европейската комисия да проучи възможностите за създаване на 

Европейски фонд за енергийна солидарност в подкрепа на действията, предложени от 
ЕИСК, а именно информиране/обучение на гражданите, създаване на европейска мрежа 
от местни проекти, подкрепа на обмена, трансфера и повсеместното въвеждане на 
добрите практики, развити в рамките на транснационалните проекти, финансирани от 
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ЕС, или разработени на местно или национално равнище. Като примери могат да се 
посочат създадените от държавите членки или местните общности механизми за 
финансова помощ за плащане на сметките (социални тарифи, ваучери за ток и др.), 
непрекъснатост на доставките през зимата, центрове за обслужване „на едно гише“, 
обучението на консултанти по енергийна ефективност (напр. европейският проект 
„Achieve“), санирането на квартали, развитието на помощите или техническото 
съдействие за дейности във връзка с енергийната ефективност (напр. европейският 
проект CEB-ELENA „European Local Energy Assistance Facility“) и за 
микропроизводството на енергия от възобновяеми източници, както и схеми за 
уязвимите домакинства (напр. европейският проект FinSH – Financial and Support 
Instruments for Fuel Poverty in Social Housing). 

 
8. Насочване на мерките за енергийна ефективност на сградите към действия срещу 

енергийната бедност 
 
8.1 ЕИСК припомня, че през 2007 г. Съюзът си постави целите 3 х 20 % до 2020 г., които 

включват намаляване на потреблението на енергия с 20 %. Директивата относно 
енергийната ефективност от октомври 2012 г. предвижда дългосрочна стратегия (до 
2050 г.) за мобилизиране на инвестициите за саниране на общинските и частните 
жилища и на жилищните и търговските сгради. Държавите членки следва да представят 
своите национални планове за действие за прилагане на тази стратегия до 
30 април 2014 г. ЕИСК припомня голямото значение на прилагането на мерките за 
енергийна ефективност за намаляване на емисиите на въглероден газ, за създаване на 
работни места, но също и за ефикасни действия срещу енергийната бедност. 

 
8.2 На практика енергийната бедност се дължи по-специално на жилищата с лоша 

изолация, често отдавани под наем на прекомерно висока цена на уязвими 
домакинства. Едно добре изолирано жилище (съчетано с адекватно поведение по 
отношение на енергията) намалява потреблението, а следователно и сметките. Бедните 
домакинства, били те наематели или собственици, нямат средства за извършване на 
топлинно саниране и за подмяна на отоплителните инсталации поради липса на 
спестявания или затруднения за получаване на банков кредит. 

 
8.3 ЕИСК препоръчва да се създаде механизъм, който да предлага, от една страна, 

значителен стимул за собствениците наемодатели (например обвързване на размера на 
наема с равнището на енергийна ефективност) да предприемат топлинно саниране, 
както и да ги подпомага в тази дейност, а от друга, да насърчава постепенното 
изтегляне от пазара за отдаване под наем на недвижими имоти в Европа на жилищата 
под определен стандартен праг на топлинна изолация. ЕИСК препоръчва държавите 
членки да могат да включат енергийната ефективност в определенията и критериите за 
нехигиеничност и пригодност на жилищата, отдавани под наем. 
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8.4 ЕИСК би искал Европейската комисия да обмисли новаторски методи и инструменти за 
финансиране в подкрепа на усилията на държавите членки за енергийна ефективност, 
насочени към най-бедните домакинства, като се вземат предвид техните финансови 
ограничения. 

 
8.5 Повишаването на енергийната ефективност на жилищата на уязвимите домакинства 

трябва да се превърне в приоритет за всички европейски действия и програми. 
Комисията трябва да гарантира, че националните планове за енергийна ефективност 
дават приоритет на инвестициите в жилищата на най-уязвимите домакинства. 

 
8.6 ЕИСК препоръчва през програмния период 2014—2020 г. структурните фондове да 

отчитат в по-голяма степен борбата с енергийната бедност и енергийната солидарност 
и да се предвидят повече средства за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми 
източници, които да отговарят на предизвикателствата. 

 
8.7 Във връзка с това ЕИСК препоръчва да се подкрепи децентрализираното производство 

на енергия от възобновяеми източници, тъй като то може да разреши проблема с 
достъпа до енергия, особено за най-уязвимите лица. 

 
Брюксел, 18 септември 2013 г. 
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