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На 15 януари 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Цени и разходи 
на енергията в Европа“ 
COM(2014) 21 final. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 21 май 2014 г. 
 
На 499-ата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 юни 2014 г. (заседание от 4 юни), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
140 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Като цяло цените на енергията достигнаха и вероятно ще продължат да растат над 

сегашните безпрецедентно високи нива. Това оказва сериозно въздействие върху 
бюджетите на много битови потребители на вътрешния пазар в ЕС, като промишлените 
потребители често биват засегнати по подобен начин. Настоящото съобщение 
подчертава необходимостта от по-добро разбиране от страна на гражданското 
общество за това как при съставянето на цените на енергията могат да се съчетаят 
нашите цели в областта на климата с нуждата ни от енергийна сигурност. Без такова 
разбиране не може да бъде проявена нито политическа воля, нито да бъде постигнато 
приемане от страна на потребителите. 

 
1.2 Цените на енергията могат да бъдат важен фактор за конкурентоспособността на 

промишлеността. Въпреки това икономическият анализ на конкурентоспособността на 
промишлеността не бива да се ограничава до цените на енергията. Би трябвало да се 
вземат предвид и други ключови фактори, като енергоемкостта и делът на енергийните 
разходи в общите производствени разходи и в маржовете на печалбата. Съгласуваните 
действия на световно равнище са от жизнено значение за ограничаването на 
изменението на климата. Ако Европа поеме водеща роля, това може да доведе до 
неконкурентоспособност, изместване на промишлени дейности и износ на въглерод. 
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1.3 Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и други местни 
енергийни източници могат да подобрят сигурността на доставките, но всички те са 
свързани с фактори като цена, риск, въздействие върху околната среда и обществено 
одобрение. Поради различията в националните подходи и нагласи, особено важно е да 
се направи прозрачен анализ на разходите, да се преразгледат и по-добре да се 
съгласуват инструментите за подкрепа (като преференциални правила и тарифи), за да 
се определи приемлив енергиен микс за всяка държава членка. Сътрудничеството със 
съседните държави е също толкова важно. 

 
1.4 Необходимо е да се осигури способността на промишлеността да се адаптира в бъдеще, 

както го е правила и в миналото, и да се засили капацитетът на енергийния сектор, 
по-специално за осъществяване на необходимите инвестиции в енергийната система. 
Това ще изисква поемането на твърди ангажименти от страна на правителствата, които 
трябва да бъдат съгласувани с европейския вътрешен енергиен пазар (ВЕП). 

 
1.5 ВЕП трябва да бъде доизграден, но за да реализира пълния си потенциал, той трябва да 

бъде подкрепен от подходящи пазарни инструменти (ПИ), действителна координация 
на националните политики в областта на енергетиката на равнището на ЕС и ясна обща 
посока. Необходима предпоставка за това е да бъде подновен акцентът върху 
прозрачните и точни данни. Особеното положение на отделните държави членки – 
например въпросът за съществуващите енергийни „острови“ – трябва да бъде взето 
предвид. При преразглеждането на цените трябва да се отчита фактът, че без добре 
развита инфраструктура – нещо, което изисква значителни инвестиции – не може да 
бъде завършено изграждането на единния енергиен пазар и държавите членки няма да 
могат да извлекат ползи от него. 

 
1.6 Оптимизацията на разходите чрез по-тясна координация и по-голяма солидарност в 

рамките на ЕС е от съществено значение, особено с оглед на това, че лостовете на 
енергийната политика остават под прекия контрол на държавите членки. В миналото 
тази координация беше слаба; необходим е нов подход. От основно значение е и 
солидарността на държавите членки предвид нарастващата несигурност на доставките, 
съчетана със засилен акцент върху по-нататъшната научноизследователска и развойна 
дейност за намиране на решение на очевидните проблеми, свързани с производството 
на енергия и веригата на доставки. 

 
1.7 Създаването на ликвидни газови борси между групи от държави членки може да 

оптимизира и намали разходите, като допринесе за прекратяване на обвързаността на 
цените на нефта и газа и за по-голяма гъвкавост за производителите. 
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1.8 За да бъде засилено сътрудничеството, ЕИСК призовава за действия и пряка подкрепа 
за обширна програма, която интегрира диалога за енергията на европейско равнище. 
Този диалог би трябвало да включва битовите и промишлените потребители на 
енергия, както и търговските и институционалните заинтересовани страни от 
енергийната верига, заедно с местните, регионалните и националните власти. 

 
1.9 Този приобщаващ, независим, представителен и прозрачен Европейски енергиен 

диалог (ЕЕД) би трябвало също така да предостави и основата за новия процес на 
управление, предложен от Комисията за постигането на целите в областта на 
енергетиката и климата, предложени в рамковия пакет за 2030 г. 

 
2. Въведение и контекст 
 
2.1 През последните няколко години цените на енергията, особено на електричеството, се 

повишиха за повечето битови и промишлени потребители от ЕС с процент, 
надвишаващ инфлацията. Това положение оказва въздействие върху бюджетите на 
домакинствата в цяла Европа, водейки до значително увеличение на енергийната 
бедност в някои държави членки. Засегната е и конкурентоспособността на някои 
промишлени отрасли, по-специално на енергоемките. В миналото промишлеността 
често е реагирала на високите цени, като е подобрявала енергийната си ефективност и 
се е специализирала в производства с висока добавена стойност. Може да се твърди, че 
шансовете за подобни действия намаляват. Икономическият спад оказа допълнителен 
натиск и въпреки енергийната ефективност и икономиите, разходите на повечето 
потребители продължават да се увеличават. 

 
2.2 Пакетът, представен от Европейската комисия през януари 2014 г., съдържа два важни 

доклада, които са пряко свързани с цените и разходите. Единият е работен документ на 
службите на Комисията относно цените и разходите на енергията, а другият е на тема 
икономическото развитие в Европа. В пакета са формулирани цели в областта на 
енергетиката и климата за периода до 2030 г. и се излага тезата, че опазването на 
климата, запазването на конкурентоспособността на промишлеността и предлагането 
на енергия на достъпни цени на гражданите са неща, които могат да бъдат съчетани. 
Това ще изисква всеобщо разбиране, признаване и комуникиране на конкретните 
икономически, социални и екологични ползи, които произтичат от намаляването на 
емисиите и екологизирането на икономиката. В пакета се отчита фактът, че 
обществената подкрепа ще бъде от първостепенно значение и че ще е необходим един 
по-реалистичен подход към предизвикателствата, по-специално финансовите. 
Комисията твърди, че „благодарение на целите пазарът получава силен стимул за 
извършването на частни инвестиции в нови газопроводи и електропреносни мрежи или 
нисковъглеродни технологии“1. 

 

                                                      
1 

 Въведение: http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm. 
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2.3 В съобщението относно цените и разходите на енергията, което е предмет на 
настоящото становище, се посочва, в съзвучие с казаното от МАЕ2, че комбинацията от 
следните фактори: цените на световния пазар, жизненоважните мащабни инвестиции в 
инфраструктура и енергийна ефективност, заедно с обвързаните с климата налози, ще 
продължат да държат цената на енергията на настоящото � безпрецедентно високо 
ниво. Това не само може да окаже сериозно въздействие върху потребителите, но и 
настоящата цена на електроенергията на едро в сектора на производство на 
електричество, която е около 40 евро/МВтч, няма да позволи на сектора да направи 
необходимите инвестиции за подмяна на остарялата материална база и за решаване на 
проблемите, свързани с изменението на климата. Настоящото становище е 
съсредоточено върху вероятния отговор на гражданското общество и степента, в която 
могат да бъдат установени силни сигнали към пазара и готовност за политическа 
реакция за постигане на целите на политиката. 

 
3. Резюме на съобщението на Комисията 
 
3.1 През петте години след 2008 г. цените на дребно на енергията в Европа се увеличиха, 

като в някои държави членки това увеличение беше доста значително, въпреки 
относително стабилните цени на едро на електричеството и устойчивите цени на едро 
на природния газ. Въздействието върху битовите и промишлените потребители, 
особено в периода на икономически спад, е значително и вероятно ще продължи. Освен 
това се наблюдават огромни различия между държавите членки, като някои 
потребители плащат между 250 и 400% повече от други. Значителна част от тези 
увеличения бяха причинени от увеличението на разходите за пренос и разпределение и 
увеличението на данъците и налозите. Въпреки това разходите за първична енергия 
остават най-големият фактор в състава на цената. 

 
3.2 Правителствата от ЕС трябва да доизградят вътрешния енергиен пазар през 2014 г. 

Либерализирането на пазара ще стимулира инвестициите и конкуренцията и ще 
подобри ефективността в няколко области, от което ще произтекат възможни ползи под 
формата на по-ниски цени. Потребителите и промишлеността (особено малките и 
средните предприятия) могат да намалят цената, която заплащат, като преминат към 
по-евтини доставчици на енергия, когато доставчиците са достатъчно многобройни. 

 
3.3 Правителствата в ЕС също трябва да развият допълнително енергийната 

инфраструктура, да разнообразят енергийните доставки и маршрути на доставка, и да 
заемат единна позиция в преговорите с големите енергийни партньори. 

 
3.4 Държавите членки следва също така да осигурят условия, при които енергийните 

политики, финансирани от крайните потребители и данъкоплатците, ще се прилагат 
възможно най-икономически ефективно и при следване на най-добрите практики. 

                                                      
2 

 Перспективи за световната енергетика, МАЕ, 2013 г. 
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3.5 ЕС и правителствата на държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се 

сравнят мрежовите разходи и практики. Сближаването на мрежовите практики в цяла 
Европа има потенциала да подобри ефективността и да намали компонента на 
мрежовите разходи в състава на цените. 

 
3.6 Битовите потребители и промишлеността могат в известна степен да държат 

енергийните разходи на ниско равнище като подобряват енергийната ефективност. 
Чрез доброволни действия от страна на потребителите за регулиране на паричната 
стойност или продължителността на тяхното енергопотребление (оптимизация на 
потреблението) и чрез използването на иновативни енергийни технологии може да се 
помогне за икономията на енергия и пари. 

 
3.7 ЕС трябва да продължи да полага усилия заедно с международните си партньори по 

отношение на енергийните субсидии и ограниченията на износа и да спомогне за 
защитата на някои промишлени потребители чрез фискални трансфери и 
освобождавания и намаления на данъци и налози. 

 
3.8 По същество Комисията се застъпва за доизграждането на единния енергиен пазар в ЕС 

и предлага както домакинствата, така и предприятията да предприемат действия за 
подобряване на енергийната си ефективност, да възприемат принципите, свързани с 
оптимизацията на потреблението и други нови енергийни технологии и иновации, 
пестящи енергия и пари, и настоява държавите членки да подобрят значително преноса 
и разпределението на енергия. Следва да се отбележи, че нарастването на употребата на 
възобновяеми енергийни източници може да окаже пряко въздействие върху 
подобряването на енергийната сигурност. Отчита се също така, че във връзка с 
енергийната бедност на потребителите от вътрешния пазар в някои държави членки ще 
има нужда от действия, най-вече чрез мерки в областта на социалната политика. Ако 
очакваният спад в конкурентоспособността на енергията за промишлени цели се 
осъществи, може да се търси решение, основно чрез СТО, чрез намаляване на 
субсидиите за енергия от страна на международни конкурентни държави и други 
фискални трансфери. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 Съществуват три важни аспекта на стратегическия отговор, предложен от Комисията. 

Независимо от доизграждането на вътрешния енергиен пазар, може ли да се изтъкнат 
убедителни аргументи в полза на един непрекъснат или по-засилен подход за 
постигането на „зелена“ икономика, както се подчертава в рамката от 2030 г., и какви 
биха били цените и разходите на енергията? Второ, може ли гражданското общество да 
бъде убедено посредством ефективен социален диалог, че подобен подход е валиден и 
приемлив? На трето място, ще бъде ли възможно да се стимулира пазарът, така че да 
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генерира частни инвестиции в Европа за нови газопроводи и електропреносни мрежи и 
технологии с ниски въглеродни емисии? 

 
4.2 Като цяло енергията, в различните � форми, е вероятно най-широко търгуваната стока 

на световните пазари, въз основа на нейната стойност. Водещата роля на енергията в 
икономическото развитие е гаранция за това, че научните изследвания, проучванията, 
разработките и производството и преносът на енергия ще изискват значителни 
инвестиции в обозримото бъдеще. Това се отнася и за наскоро откроилата се 
необходимост от постигане на сигурни доставки на енергия. Това обикновено се 
характеризира с израза „светлините трябва да се държат запалени“, като под „светлина“ 
трябва да се разбира жизненоважната роля на енергията в съвременното общество. 
Необходимо е да се отчете, че понастоящем има вероятност други цели в областта на 
енергийната политика, независимо дали на национално равнище или на равнището на 
ЕС, да зависят от сигурността на доставките. На този фактор, както и на това, че 
осигуряването на тези доставки може да породи допълнителни разходи, би трябвало да 
бъде отделено по-голямо внимание в съобщението. 

 
4.3 В същото време, за да бъдат покрити разходите в краткосрочен до средносрочен план 

за преход към производство на енергия с ниски въглеродни емисии, трябва също така 
да продължат да бъдат отчитани и подчертавани няколко важни фактора в световен 
мащаб. 

 
• Производството на енергия оказва значително въздействие върху околната среда на 

нашата планета и самите нас, основно чрез изменението на климата, но също така 
чрез неблагоприятни последици за здравето. 
 

• 82% от настоящото световното търсене на енергия се осигурява от изкопаеми 
горива, които представляват един дългосрочен ограничен ресурс. 
 

• Предполагаемото изчерпване на наличните ресурси (достигането на т. нар. връхна 
точка на петролодобива – „peak oil“ и др.) е с по-малък ефект благодарение на 
новите проучвания, разработването на нови процеси на добив, а освен това 
пазарният натиск за използване на неконвенционални изкопаеми горива ще бъде 
значителен. 
 

• Ако използваме дори само една трета от познатите ни запаси от изкопаеми горива, 
това е повече от достатъчно, за да тласнем планетата отвъд равнището на 
концентрация на парникови газове от 450 ppm (т.е. 2°C). Въпреки това продължават 
да се правят огромни инвестиции за нови проучвания и техники за добив3. 

 

                                                      
3 

 The Burning Question, („Наболелият въпрос“), Mike Berners Lee, Greystone Books, 2013 г. 



 

TEN/547 – EESC-2014-01113-00-00-AC-TRA (EN) 8/15 

Неизбежно трябва да се осъществи енергиен преход, при който да се заменят 
изкопаемите горива. Темпът на прехода е от първостепенно значение – той трябва да е 
достатъчно бърз, за да предотврати прекомерното въздействие върху климата, като 
същевременно се поддържат стабилни икономически и социални структури. От 
основно значение ще е полагането на съвместни усилия в световен мащаб, както и 
запазването на икономическия капацитет на ЕС да допринася за осъществяването на 
този преход. Съгласуваните действия на световно равнище са от основно значение за 
ограничаването на изменението на климата. Ако Европа поеме водеща роля, това може 
да доведе до неконкурентоспособност, изместване на промишлени дейности и износ на 
въглерод. 

 
4.4 Към днешна дата е ясно, че пазарите сами по себе си често не успяват да се справят със 

социалните и свързаните с околната среда въпроси, тъй като това не е тяхната роля. 
ЕИСК счита, че макар и пазарите нерядко да успяват умело да реагират на 
краткосрочни цели за разходи и ефективност, те трябва да бъдат трансформирани с 
ефективни пазарни инструменти, които да им позволят да зачитат социални 
приоритети4. Това изисква добро регулиране, подкрепа и ангажираност от страна на 
гражданското общество и твърдо ангажиране с корпоративната социална отговорност. 

 
4.5 Ако обществото не разбира дилемата, пред която са изправени ЕС и светът, не може да 

бъде проявена нито политическа воля, нито да бъде осигурена солидарността на 
потребителите със замислените мерки. По всяка вероятност цените ще продължават да 
се покачват. Потребителите ще продължат категорично да се противопоставят на 
подобни увеличения. Предизвикателството се състои в това да се намали 
политическото и социалното въздействие. 

 
4.6 Комитетът смята, че най-ефективният подход е да се ангажират изцяло европейските 

битови и промишлени потребители на енергия и търговските и институционалните 
заинтересовани страни от енергийната верига в ефективен и творчески диалог по тези 
въпроси, който ще доведе до предприемането на действия. 

 
4.7 В настоящото съобщение има малко доказателства за този подход. Въпреки че думата 

„пазари“ фигурира 41 пъти, като цяло думите „приобщаване“ „гражданин“, „диалог“ и 
„консултация“ се споменават само три пъти по незначителни поводи. Подобна 
тенденция се забелязва и в документа за политическата рамка за периода 2020–2030 г. 

 
4.8 Много е важно да се осигури последователност и да се предприемат действия по този 

въпрос. Рамковият документ от 2011 г. „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ 
отчита и разглежда този въпрос задълбочено – „Ангажирането на обществеността е от 
решаващо значение“ (параграф 3.4) – но въпреки това са предприети малко действия. 

 
                                                      
4 

 Становище на ЕИСК относно „Пазарни инструменти за икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски 
въглеродни емисии в ЕС“ (NAT/620). 
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4.9 Затова Комитетът призовава институциите на ЕС и държавите членки спешно да 
приемат рамката за Европейски енергиен диалог, приета от Комитета през 2013 г. в 
становището му относно „Нужди и методи на обществено участие в сферата на 
енергийната политика“, и да предприемат действия във връзка с нея5. Такъв диалог ще 
играе формираща роля при установяването и поддържането на процес на управление, 
обхващащ целия ЕС, за постигането на целите в областта на енергетиката и климата. 

 
4.10 При този процес следва да се наблегне на следните неща: 
 

• поставяне на много по-голям акцент върху прозрачността, стриктното регулиране и 
управлението на всички равнища; 

 
• по-голямо разбиране от страна на гражданите/потребителите на функционирането 

на енергийния пазар и по-голямо доверие в него с помощта на подходящо обучение 
и консултации; 

 
• по-активно участие на обществеността в определянето на националния и 

европейския енергиен микс; 
 

• гъвкавост на държавите членки да избират политики, които са максимално 
съобразени с националния им енергиен микс и предпочитания, като същевременно 
се върви към сближаване на равнището на ЕС; 
 

• постигане на националните цели (парникови газове, възобновяеми енергийни 
източници и енергийна ефективност) в контекста на пазарната интеграция. 

 
4.11 Различията в цените на енергията в рамките на ЕС вече бяха отбелязани. Макар 

различните цени за производство и доставка да играят роля за това, широкият набор от 
данъци и налози върху енергията е фактор със съществен принос. Във всички държави 
членки данъците върху енергията формират значителен дял от държавните приходи и 
дори като изключим облагането на петрола, ще бъдем изправени пред огромно 
предизвикателство да намерим други източници на приходи, които да компенсират 
дори най-малкото намаляване на данъците6. 

 
4.12 Въпреки това следва също така да се отбележи, че макар и неохотно, беше приет режим 

на високо данъчно облагане. В ЕС данъците върху петрола представляват 55% от 
цената в сравнение например с 14% в САЩ и 41% в Япония. 

 

                                                      
5 

 OВ C 161 – 6.6.2013 г., стр. 1-7. 
6 

 Енергийна политика и енергийно данъчно облагане в ЕС, Институт за изследвания на икономически и фискални 
въпроси (IREF), Европа. 

 http://www.irefeurope.org/en/sites/default/files/Energy_policy_EU.pdf. 
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4.13 Особеното положение на отделните държави членки – например въпросът за 
съществуващите енергийни „острови“ – трябва да бъде взето предвид. При 
преразглеждането на цените трябва да се отчита фактът, че без добре развита 
инфраструктура – нещо, което изисква значителни инвестиции – не може да бъде 
завършено изграждането на единния енергиен пазар и държавите членки няма да могат 
да извлекат ползи от него. 

 
5. Специфични бележки 
 
5.1 „Вътрешният енергиен пазар“ е особено проблематичен, тъй като сигурността на 

енергийните доставки представлява жизненоважен национален интерес, който, 
независимо от постигнатия напредък към вътрешен енергиен пазар, остава до голяма 
степен под пряк държавен контрол или влияние. Фактори от техническо, ресурсно и 
географско естество също влияят отрицателно на доизграждането на вътрешния 
енергиен пазар, в сравнение, например, с много категории потребителски стоки. 

 
5.1.1 Установената в третия енергиен пакет от 2009 г. цел за доизграждане на вътрешен 

пазар на електроенергия и газ няма да бъде постигната. Оказа се, че е трудно да бъдат 
постигнати и някои основни аспекти на либерализацията в областта на енергетиката. 
Възможността за оползотворяване на предимствата на пазарната интеграция срещна 
съпротива на правителствено, корпоративно и обществено равнище. В някои 
държави членки битува схващането, че дълбоките промени, които ще засегнат 
производството, разпределението и потреблението на енергия, могат да имат 
неприемливи последици. 

 
5.1.2 Въпреки че в Централна и Западна Европа като цяло цените на едро се изравняват, 

цените на дребно не се сближават поради това, че държавите членки прилагат различни 
национални схеми за подпомагане на инвестициите в енергийния сектор и поради 
прилагането на различаващи се национални политики относно разпределението на тези 
разходи при крайните потребители. Вследствие на това се формира „плитък“ пазар на 
електроенергия, който само оптимизира използването на съществуващата европейска 
система. Това обаче е недостатъчно, тъй като е необходим „дълбок“ пазар, който да 
стимулира оптимални инвестиции в европейски мащаб, за да могат тези инвестиции да 
се реализират и за да се гарантира, че те ще са рентабилни. Така например 
преразглеждането и по-добрата съгласуваност на инструментите за подкрепа (като 
преференциални правила и тарифи) е от първостепенно значение. 
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5.1.3 Това създава необходимост от по-голяма пазарна ликвидност и централно 
ценообразуване, по-специално за газа. В някои държави членки бяха създадени пазари 
на газ, но те все още не са достатъчно ликвидни, за да предложат реалистична 
алтернатива на експанзивното индексиране към нефта, както и пазарно ценообразуване. 
Ето защо е от първостепенно значение да се създадат регионални газови борси и да се 
подобри свързаността помежду им с оглед на капацитета за пренос, договорните 
условия и достъпа до пазара, по-специално гъвкавите траншове на доставки. 
Предоставянето на достъп до пазарите на газ на производителите на енергия им дава 
по-голяма гъвкавост за оптимизиране на производствените периоди. Те могат да 
избегнат производството в периоди, в които се реализират загуби и да запазят 
конкурентоспособността на инсталациите, като по този начин намалят възможността 
непокритите разходи да бъдат прехвърлени към потребителите. 

 
5.1.4 Все още съществува несигурност относно подробния състав на цените на енергията в 

различните държави членки. Провежданите понастоящем от Комисията подробни 
проучвания, които имат за цел да намалят неяснотата по отношение на състава на 
цените на енергията и размера и въздействието на енергийните субсидии, са от 
решаващо значение за създаването на условия за равнопоставеност в производството и 
ценообразуването на енергията. Необходимо е постоянно да се събират данни за цените 
и разходите на равнище предприятия, с цел да се подобри прозрачността на 
оперативните условия, в които функционират промишлените сектори, но и с цел 
политиката да се разработва въз основа на сигурни данни. Изключително важно е да се 
гарантира прозрачност като първа стъпка към икономически ефективни политически 
решения и значима политическа дискусия с обществеността. Това се отнася и до 
структурата на печалбата на доставчиците на енергия. Липсата на подходящи 
статистически данни може да постави под въпрос достоверността на решения, 
представени като обосновани с доказателства. Тази статистика трябва да бъде на 
разположение на всяко равнище на управление. 

 
5.1.5 Промишлеността може да прави инвестиции – както е правила в миналото – за 

намаляване на интензивността на използване на енергията. Такива инвестиции обаче 
изискват приемлива възвращаемост и с течение на времето те обикновено поскъпват. 

 
5.1.6 В миналото ЕС и държавите членки са спомогнали да се защитят уязвими сектори 

посредством комбинация от безплатно разпределение на квоти, освобождавания от 
данъци и налози, а в някои ограничени случаи – чрез компенсация. Като се има 
предвид, че разликата между разходите на ЕС за провежданата от него политика в 
областта на климата и разходите на някои от неговите основни търговски партньори 
няма скоро да намалее, Европейската комисия би трябвало да направи оценка на 
съществуващата рамка и да проучи нови подходи, които да са по-съвместими с 
вътрешния пазар, с цел да се помогне на уязвимите отрасли. 
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5.1.7 Тъй като енергийната сигурност е жизненоважен държавен интерес, правителствата ще 
приемат условни допълнителни разходи, за да осигурят снабдяването си. Също така, 
тъй като държавите членки, по причини, свързани със суверенитета, трудно постигат 
съгласие по отношение на задоволителен процес на управление на равнището на ЕС, 
това ги прави склонни да толерират изграждането на неоптимална пазарна структура. 
Въпреки това, в контекста на енергийна несигурност солидарността е от ключово 
значение за устойчивите доставки на енергия. 

 
5.1.8 Като цяло са налице малко признаци, че в силно различаващите се национални 

енергийни политики, които следват държавите членки, е отчетена необходимостта от 
по-задълбочена интеграция на равнището на ЕС. Това подкопава вътрешния енергиен 
пазар и изпраща объркващи сигнали към инвеститорите. ЕИСК счита, че е необходимо 
да се направи решителна крачка напред към истинска Европейска енергийна общност, 
в рамките на която да се координират националните енергийни стратегии, 
по-конкретно с цел да се подсигурят енергийните доставки за ЕС на възможно най-
ниски цени. 

 
5.2 Екологизиране на икономиката 
 
5.2.1 По принцип преходът към по-устойчива икономика с ефективно използване на 

ресурсите се извършва със стабилни темпове. На практика икономическата криза, 
световната конкуренция и несъгласието между държавите членки относно 
приоритетите оказаха влияние върху бързината и ефективността на прехода7. 

 
5.2.2 Политическите изявления за екологизиране на икономиката често демонстрират 

лоялност към целта на ЕС за устойчиво развитие на думи, като не отчитат нито обхвата 
на икономическите и обществените промени, които това предполага, нито 
структурните пречки. 

 
5.2.3 Тази цел често бива погрешно тълкувана като означаваща екологизиране на 

съществуващите икономически дейности, тоест, с по-ниско съдържание на въглерод, 
като едновременно с това се храни надеждата, че това ще доведе до по-голям растеж и 
повече работни места. Въпреки това преминаването към екологична икономика изисква 
много по-дълбоки промени в моделите на производство и потребление и в начина на 
живот, отколкото вероятно е социално приемливо в рамките на едно десетилетие. На 
практика всички икономически дейности ще трябва да бъдат трансформирани и в 
периода на преход от традиционния към „зеления“ икономически модел не е сигурно 
какво ще бъде равнището на растежа и заетостта. Това следва да бъде подпомогнато от 
координирани усилия в областта на изследванията и развойната дейност. 

 

                                                      
7 

 OВ C 271 – 19.9.2013 г., стр. 18-22. 
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5.2.4 По подобен начин препятствията пред постигането на бързо, ефективно и действително 
екологизиране на икономиката бяха драстично омаловажени. Така например 
ценообразуването играе роля по отношение на следните положения: 

 
− неохотността на икономическите сектори (поради запазени интереси), а оттук и на 

политиците; 
− предимствата на съществуващите технологии поради това, че инфраструктурите им 

са изплатени; 
− липсата на ефективно ценообразуване на въглеродните емисии; 
− ефективно регулиране на твърденията за екологосъобразност; 
− технологичният и политическият риск, свързан с новите нисковъглеродни 

технологии; 
− загубата на работни места и потенциалната неохота за преквалифициране на 

работници; 
− въпросите, свързани с трансформацията на промишлеността и нейните социални 

последици; 
− въпросите, свързани с финансирането, в контекста на нисък (или отрицателен) 

икономически растеж и „бюджетна консолидация“; 
− силната международна конкуренция; 
− нисковъглеродната икономика ще се нуждае от силен социален и политически 

консенсус, мащабни частни и публични инвестиции, подкрепени от лесен достъп до 
финансиране, както и ясна стратегическа визия. На практика тя ще бъде една 
планирана „зелена“ икономика. 

 
5.2.5 Въпреки всичко това екологизирането на икономиката ще трябва да се случи. Мащабът 

е значителен и изисква много големи усилия, но няма друг избор, ако искаме да 
осигурим устойчиво бъдеще. Постигането на тази цел ще наложи определянето на 
темп, който да отчита баланса между политическото доверие, икономическата мощ, 
стабилните социални системи и избора на гражданите. Но предварителните условия не 
са изпълнени, по-специално по отношение на участието на обществеността за 
преодоляване на пречките. Вярно е също така, че могат да се извлекат ясни ползи, като 
изграждането на водещи пазарни позиции по отношение на устойчивата и 
нисковъглеродната енергия. ЕС е в доста напреднала фаза на въвеждане на 
електроенергия с ниски нива на въглеродни емисии, която замества различни форми на 
отопление, и има голям сектор за разработване новаторски решения за устойчив 
транспорт. 
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5.2.6 Ролята на енергоспестяването и енергийната ефективност е от първостепенно значение 
за намаляване на разходите. На вътрешния пазар има още много ползи, които могат да 
бъдат извлечени чрез управление на търсенето на потребителите. Нараства броят на 
отявлените примери за ефикасност и намалена употреба в сектора на обществените 
сгради (в голяма степен ограничаващи се до новото строителство), а стремежът към 
по-голяма енергийна ефективност на промишлеността, който е добре утвърден в някои 
сектори, може да осигури спестявания за много предприятия. 

 
5.2.7 Пазарните инструменти играят много важна роля за насърчаване на преориентирането 

на икономиките на държавите членки. Въпреки това липсва съгласуваност в рамките на 
ЕС по отношение на размера и използването на данъци, налози, субсидии и други 
пазарни инструменти. Това се забелязва най-вече по отношение на енергетиката. 
Следователно пазарните инструменти трябва да доведат до напредък в прехода към 
икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии и да 
предоставят подкрепа за възстановяването на икономиката8. 

 
5.3 Задължителното изискване за ефективно управление с оглед на постигането на целите 

на ЕС за енергията и климата, предложени в законодателния пакет за климата и 
енергията, е ясно обвързано с условието за създаване на съгласувани пазарни 
параметри чрез националните енергийни регулатори. ЕИСК твърдо подкрепя по-
координирана енергийна политика с последователно, съгласувано управление на 
националните политики като стъпка към общоевропейско оптимизиране на разходите, 
и следователно подкрепя инициативата на Комисията. Въпреки това Комитетът смята, 
че е необходим задълбочен размисъл, за да се гарантира, че системата наистина ще 
реализира своите цели. Комитетът освен това е на мнение, че той може да даде ценен 
принос за предстоящите предложения на Комисията, по-специално по отношение на: 

 
• балансиране на гъвкавостта с постигането на целите в областта на енергетиката; 
• активно обществено участие и легитимност на националните и европейските мерки; 
• насърчаване на участието на държавите членки в процеса; 
• осигуряване на последователно и надеждно сближаване на равнището на ЕС. 

 

                                                      
8 

 NAT/620. 
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5.4 Комисията е изправена пред задачата да създаде система на управление, която да е 
ефективна от гледна точка на правоприлагането, но достатъчно гъвкава, за да осигури 
подкрепата на държавите членки. Във връзка с това ЕИСК предлага в тясно 
сътрудничество с Комисията да се постави началото на политически неутрален 
размисъл, в който се вземат предвид становищата на всички заинтересовани страни, и 
чиято цел е да се разработи ефективна, гъвкава и приобщаваща система на управление. 
Както процесът на участие на обществото, така и самата система на управление са от 
първостепенно значение при смекчаването и разясняването на предизвикателството, 
което представляват цените и разходите за енергия. 

 
Брюксел, 4 юни 2014 г. 
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