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На 15 ноември 2010 г. бъдещото унгарско председателство на ЕС реши, в съответствие с член  
304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно: 
 

„Енергийни доставки: от каква политика за съседство се нуждаем, за да 
гарантираме сигурността на доставките за ЕС?“ 
(проучвателно становище). 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 1 март 2011 г. 
 
На 470-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март (заседание от 15 март), Европейският 
икономически и социален комитет прие настоящото становище с 86 гласа „за“, 4 гласа 
„против“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) препоръчва: 
 
1.1.1 бързо и прогресивно укрепване на една обща външна политика на Европейския съюз по 

отношение на енергетиката, сигурността на доставките, сътрудничеството със страните 
производителки, транзитните страни и страните потребителки. Тази политика следва да 
се осъществява в дух на солидарност между държавите-членки и да бъде свързана и 
интегрирана с политиката за сигурност и отбрана на Съюза, като се отчита 
стратегическата важност на енергийните доставки; 

 
1.1.2 създаване на длъжността „върховен представител по въпросите на енергийните 

политики“, който да подпомага върховния представител по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, предвид факта, че тези въпроси би трябвало да 
включват темата за енергийната сигурност. Тази роля би могла да бъде официално 
възложена на комисаря по енергетиката; 

 
1.1.3 възприемане на интегриран подход между вътрешните, външните и свързаните с тях 

политики, като политиката за съседство и политиките за опазване на околната среда; 
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1.1.4 превъзмогване на едностранния подход в енергетиката, който подкопава основите на 
принципа на солидарност между държавите-членки, като излага тези, които не 
разполагат с достатъчно сила за договаряне, на сериозни трудности във връзка с 
осигуряването на доставки на справедливи и устойчиви цени; 

 
1.1.5 развитието на Енергийната общност, като моделът на това партньорство бъде 

разширен, за да обхване и страните от южното средиземноморско крайбрежие, по-
специално с мандат за подкрепа на развитието на енергийната ефективност, на 
енергията от възобновяеми източници, на оперативната съвместимост на мрежите и 
връзките помежду им. Целта на новата общност следва да бъде насърчаване на 
подписването на нова Енергийна харта и на нов Протокол относно енергийната 
ефективност; 

 
1.1.6 да бъде включен в Платформа 3 „Енергийна сигурност“ на Източното партньорство 

(ИП), както и систематичното включване в платформата на представители на Работна 
група 3 „Околна среда, изменение на климата и енергийна сигурност“ на Форума на 
гражданското общество към ИП предвид факта, че гласът на гражданското общество, 
включително на социалните партньори, все още прекалено често се маргинализира или 
дори не се чува; 

 
1.1.7 нова институционална рамка за енергийната политика – съгласно настоящите договори 

(които несъмнено разшириха компетенцията на Съюза в тази област) тя все още 
допълва политиките на държавите-членки, които при всички положения трябва да 
запазят правомощията си по отношение на избора на вътрешен енергиен микс. За тази 
цел Комитетът приканва Комисията да проучи възможностите за изготвяне на 
Енергиен договор на Съюза по модела на Договора за Евратом; 

 
1.1.8 постигане на многостранно и всеобхватно споразумение с Русия, в което да бъдат 

защитени общите интереси на ЕС. Подобна политика би трябвало да се провежда и по 
отношение на кавказките страни, които в бъдеще ще придобиват все по-голямо 
значение за енергийните доставки в Европа; 

 
1.1.9 развитието на стратегически партньорства със САЩ, Япония, Бразилия, Индия и Китай 

по отношение на ефективността и сигурността на енергийните доставки, както и в 
борбата с емисиите на парникови газове, с цел да се постигне световно споразумение за 
периода след Протокола от Киото; подновяването на съществуващите споразумения с 
възникващите демокрации от Северна Африка и Близкия Изток, като се отчитат 
нуждите, свързани с тяхното развитие; 

 
1.1.10 да се помисли за подготовката на международна конференция по този въпрос, с цел 

изготвянето на Енергийна харта и на Протокол относно енергийната ефективност, 
която да бъде по-ефикасна, с по-голямо участие, широко разпространена и тясно 
свързана с икономическото и политическото развитие на енергийните въпроси; 
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1.1.11 постепенно намаляване на енергийната зависимост на Европа посредством по-
решителни и обвързващи политики в областта на енергийната ефективност, подкрепа 
за развитието на алтернативни и устойчиви енергийни източници с ниски емисии на 
CO2; 

 
1.1.12 да се даде приоритет на: проектите за енергийна диверсификация, осъществявани в 

съседните страни, например енергийния коридор на ЕС „Каспийско море-Черно море“ 
и по-специално газопровода „Набуко“; инфраструктурите за втечнен природен газ 
(LNG); свързването на електрическите мрежи помежду им и довършването на процеса 
на свързване на евро-средиземноморската електрическа (Med-ring) и газова 
инфраструктура; както и осъществяването на нови проекти за изграждане на нефтена 
инфраструктура от европейски интерес, например проектите „Одеса-Гданск“, 
„Констанца-Триест“ и Nord Stream („Северен поток“), който има голямо значение за 
Финландия и за който би следвало да се предоговори възможността за връзка с 
балтийските държави и Полша; 

 
1.1.13 европейските институции да положат усилия за един задълбочен преглед на темата за 

енергийните доставки, който да бъде извършен в дух на солидарност. ЕИСК приканва 
Съвета, Парламента и Комисията да вземат всички възможни мерки за използване на 
енергийната дипломация като инструмент за предоставяне на защита и гаранция за 
работниците, предприятията и качеството на живот на европейските граждани. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Искането на председателството на Съюза, отправено към Европейския икономически и 

социален комитет, засяга един от най-чувствителните и основни въпроси от стратегията 
на ЕС-27 в областта на енергетиката – сигурността на доставките, за чието постигане се 
използва един от инструментите за сътрудничество на Съюза, а именно - политиката за 
съседство. 

 
2.2 От няколко години темата за енергетиката се превърна в една от централните и 

приоритетни теми на икономическите, социалните и екологичните политики. 
Настоящото и бъдещото устойчиво развитие зависи от наличието на енергия, от 
нейното внимателно и съвестно използване, от научноизследователската дейност, 
насочена към новите видове енергия и свързана с целта за изграждане на общество с 
ниски емисии. 

 
2.3 Правна рамка 
 
2.3.1 С Договора от Лисабон за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) беше 

създаден нов член 194, който установява компетентността на Съюза за осъществяване 
на политика, която има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки: 

 
• да осигури функционирането на енергийния пазар; 
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• да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза; 
• да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и 

разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и 
• да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи. 
 

2.3.2 Член 4, параграф 2, буква и) от ДФЕС предвижда споделена компетентност на Съюза в 
сектора на енергетиката. 

 
2.3.3 По отношение на международните споразумения член 216 от ДФЕС предоставя на 

Съюза необходимите правомощия да сключва споразумения, насочени към постигането 
на целите на Съюза. 

 
2.4 Зависимост на Съюза от доставчици от трети страни 
 
2.4.1 Европейският съюз зависи в голяма степен от енергийните доставки, осигурявани от 

трети страни. В периода 1997-2007 г. (Евростат, Показатели в областта на 
енергетиката, транспорта и околната среда, 2009 г.), независимо от подобрението по 
отношение на енергоемкостта, намаляла със 17%, зависимостта от трети страни се е 
увеличила от 45% до 53,1%. Единствено Дания продължава да бъде нетен износител на 
енергия в размер на 25,4% от енергийното си потребление. Зависимостта на Полша се е 
увеличила от 6,4% през 1997 г. до 25,5% през 2007 г. 

 
2.4.2 Малта, Люксембург, Кипър, Ирландия, Италия, Португалия – това са страните с най-

силна енергийна зависимост, чиито стойности варират между 82% и 100%. 
 
2.4.3 Що се отнася до източниците, зависимостта на ЕС-27 от нефта се е повишила от 75,8% 

до 82,6%. Дания е единствената страна, която е увеличила значително износа си, докато 
всички останали страни са нетни вносителки. 

 
2.4.4 По отношение на природния газ зависимостта се е увеличила съществено, като от 

45,2% е достигнала 60,3% (увеличение с 33%). Дания и Нидерландия са единствените 
страни износителки, докато зависимостта на Ирландия се е увеличила най-много – от 
31,2% до 91,4% между 1997 г. и 2007 г. 

 
2.4.5 Първичното производство на енергия в Европа е спаднало от 962 384 хил. т. н.е. 

(хиляди тона нефтен еквивалент) през 1997 г. до 849 592 хил. т. н.е. през 2007 г., с 
разпределение между различните източници, което варира, както следва: 10% въглища, 
12% лигнит, 14% нефт, 20% природен газ, 28% ядрена енергия. Делът на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е 16%. 
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2.4.6 Брутното вътрешно потребление се е повишило с 6% от 1 704 473 хил. т. н.е. до 
1 806 378 хил. т. н.е., като делът на въглищата е 13%, на лигнита – 6%, на нефта – 36%, 
на природния газ – 24%, на ядрената енергия – 13%, на ВЕИ – 8%. През настоящото 
десетилетие при едно общо взето стабилно потребление на нефт, ядрена енергия и 
лигнит и при намаление с 7% на потреблението на въглища, потреблението на 
природен газ се е увеличило с 20%, а на ВЕИ – с 50%, запазвайки се обаче на много 
ниско равнище – 8% от общото потребление. 

 
2.5 Внос, разпределен по страна на произход 
 
2.5.1 Основните доставчици на гориво за производството на енергия са (за 2007 г.): 
 
Природен газ Нефт Въглища Уран (за 2009 г.) 

Русия 39% Русия 33% Русия 25% Австралия 22% 
Норвегия 26% Норвегия 15% Южна Африка 21% Русия 21% 
Алжир 16% Либия 10% Австралия 13% Канада 19% 
Либия 5% Саудитска Арабия 7% Колумбия 13% Нигер 11% 
 Иран 6% САЩ 9% Казахстан 9% 
  Индонезия 8% Южна Африка – 

Намибия 5% 
 
2.5.2 Анализът на таблицата показва, че концентрацията на вноса от малко на брой страни е 

особено силна. 86% от природния газ се доставят от 4 страни, 71% от нефта се доставят 
от 5 страни, 89% от въглищата се доставят от 6 страни и 87% от урана се доставят също 
от 6 страни. 

 
2.5.3 Основният партньор за почти всички горива е Русия, от която ЕС внася около 30% от 

енергийното си потребление, като вносът непрекъснато расте. Другите партньори, 
които осигуряват най-съществената част от енергийните доставки, са Норвегия, Алжир 
и Либия за течните въглеводородни горива и Австралия, Канада, Колумбия и Нигер - за 
въглищата и урана. 

 
2.5.4 Тенденциите при електроенергията са много непостоянни. През разглежданото 

десетилетие в доклада на Евростат от 2009 г. в продължение на три години е имало 
нетен износ, в продължение на три години предлагането и търсенето на пазара са били 
общо взето изравнени, а в продължение на пет години е имало увеличение на търсенето 
на доставки от трети страни. Италия е най-големият вносител с 46 283 GWh, а Франция 
– най-големият износител с 56 813 GWh. През 2007 г. вносът на електроенергия в ЕС-
27 е бил в размер на 10,5 TWh. 
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3. Политика на Съюза 
 
3.1 Вследствие на непрекъснатите увеличения в цените на нефта и на свързаните с него 

въглеводородни горива през 2008 г. котировките се повишиха от 90 долара през 
февруари до 147,27 долара на 11 юли, което представляваше исторически максимум. 
Преди това кризите с доставките на газ, които достигнаха връхната си точка през 
януари 2006 г. с блокирането на доставките на газ от страна на Газпром към украинския 
партньор Нафтогаз, поставиха отново темата за енергетиката и за сигурността на 
доставките в центъра на политическия дебат. Кризата от 2009 г. се отрази дори още по-
тежко на страните от Източна Европа. Европейският комисар по енергетика Andris 
Piebalgs предприе твърди и разумни действия в отговор на кризата и успя да защити 
редовността на доставките, макар в онези дни да бяха регистрирани спадове в 
доставките към страните от Съюза с около 30%, като налягането в газопроводите беше 
намалено. 

 
3.2 Енергетиката беше в основите още на Договора за ЕОВС (Европейска общност за 

въглища и стомана) от 1952 г. и на този за Евратом от 1957 г., а в обсъжданията, които 
предшестваха Римския договор, някои считаха, че енергетиката трябва да бъде 
включена изцяло в единния пазар и да попада категорично в областите на европейска 
компетентност. 

 
3.3 Едва след години, изправени пред изключително сериозна криза, си дадохме сметка, не 

само че енергийната зависимост на Европа има много важни последствия в 
икономически план, а най-вече че енергийните доставки могат спокойно да бъдат 
използвани като инструмент за оказване на политически натиск. 

 
3.4 По всичко личи, че нарастващата зависимост на ЕС от доставки с произход от 

недемократични и нестабилни области и страни, в които често пъти не се спазват 
правата на човека и социалните права, както и зависимостта от руските доставки, най-
вече на газ, са много тревожно явление, което в дългосрочен план би могло да създаде 
множество трудности за държавите-членки, но преди всичко за общата сигурност на 
Съюза. 

 
3.5 Настъпиха дълбоки промени в международната обстановка. Икономическата и 

политическата роля на Китай, Индия и Бразилия, дългосрочните стратегии на САЩ за 
запазване на техните вътрешни резерви за възможно най-дълъг период от време, 
увеличавайки търсенето си на енергия на международните пазари, както и 
нарастващата нестабилност и радикализация на конфликтите в регионите на износ 
налагат съществена промяна в европейските политики. Енергийната сигурност се 
превърна в неотменен фактор за националната сигурност и икономическото развитие. 
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4. Нови сценарии 
 
4.1 Предвид стратегическото значение на енергийната сигурност новият сценарий трябва 

да отчита всяка възможна алтернатива в съседните страни на изток, на юг, от 
Средиземноморието и от Близкия изток. Необходимо е да се ускори пълното прилагане 
на енергийното партньорство ЕС-Африка и да се започне подготовка на голяма 
международна конференция относно достъпа до енергия и енергийната сигурност, 
чиято цел ще бъде изготвянето на нови, общоприети правила. В случай че бъде 
сключен нов световен пакт относно енергийната сигурност, специализираните 
международни агенции би трябвало да бъдат натоварени с контрола на неговото 
прилагане. Предвид жизненоважното значение на тази тема големите международни 
институции следва да играят основна роля в нея. 

 
4.2 ЕС следва да счита сигурността на доставките за един от приоритетите на своята 

външна политика и политика на сигурност, като създаде новата длъжност „върховен 
представител по въпросите на енергийните политики“, който да подпомага върховния 
представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Макар вече 
да са направени някои крачки напред към създаването на обща политика, продължава 
тенденцията държавите-членки сами да контролират строго лостовете посредством 
двустранни отношения със страните производителки. 

 
4.3 Независимо от промените в Договора и от създаването на новия член 194 от ДФЕС, все 

още не е ясно как Съюзът следва да упражнява своята компетентност и най-вече как 
следва да се приложи на практика „духа на солидарност“. Вече бяха направени някои 
крачки напред, например в областта на стратегическите резерви от газ, където за първи 
път се поема солидарен ангажимент. Комисията се стреми да провежда сериозна 
външна политика. В рамките на тази година ще бъде публикувано съобщение относно 
международните политики и енергийната сигурност. Въпреки това някои държави-
членки развиват самостоятелна външна политика по отношение на енергийните 
доставки, по-специално с Русия и с някои страни от Средиземноморския басейн, което 
изправя пред сериозни трудности други страни, като отслабва колективната способност 
за налагане на тежестта и силата на Съюза. 
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4.4 По всичко личи, че настоящата формулировка на Договора представлява полезен, но 
недостатъчен компромис, за да можем да се изправим пред бъдещите 
предизвикателства. Енергийната политика трябва да бъде преразгледана като цяло в 
специален договор, изготвен по модела на Евратом, като се засилят институционалните 
аспекти на политиката на сигурност, която включва и политиката на енергийна 
сигурност. Едностранният подход в енергетиката следва да бъде превъзмогнат чрез 
силна обща политика на енергийна солидарност, основана на диферсификацията, на 
енергиен микс, подходящ за условията и характеристиките на всяка отделна държава-
членка, но най-вече на екологичната устойчивост, като се има предвид, че основните 
сектори, свързани с енергийното потребление, като производството, преноса на 
електричество и електроразпределението, транспорта, отоплението, са тези, които в 
абсолютни стойности отделят най-много емисии на парникови газове. 

 
4.5 Източното измерение на външната политика на ЕС 
 
4.5.1 В рамките на политиката за съседство, например по отношение на страните от 

Източна Европа като Молдова, Украйна и Беларус, макар да са известни политическите 
трудности, е необходимо да се засили сътрудничеството и да се ускори процесът на 
асоцииране на тези страни към общите политики, естествено при гарантиране и 
спазване на демократичните правила и на правата на човека, които наскоро бяха 
поставени на тежко изпитание с насилствената репресия на опозицията в Беларус. 
Опитът на Енергийната общност със страните от Балканите и от Източна Европа беше 
положителен. Създадена, за да подкрепя евентуалната интеграция на страните от бивша 
Югославия, Общността постепенно беше разширена, като с осъщественото неотдавна 
членство на Украйна нашите съседи и страните от Централна Азия, като Узбекистан и 
Киргизстан, ще станат още по-силно интегрирани в проекта. 

 
4.5.2 През 2008 г. Полша и Швеция предложиха създаването на Източното партньорство 

като инициатива на ЕС, насочена към шест съседни страни (Армения, Азербайджан, 
Беларус, Грузия, Молдова и Украйна), с цел задълбочаване на политическото 
сътрудничество и икономическата интеграция и създаване на многостранни структури 
за сътрудничество в региона. Първата официална среща на върха на страните от 
Източното партньорство, която даде началото на партньорските дейности, се проведе 
на 7 май 2009 г. в Прага. 
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4.5.3 ЕИСК участва в три от четирите тематични платформи на Източното партньорство 
(ИП) и желае да бъде незабавно включен в Платформа 3 „Енергийна сигурност“, която 
е насочена към укрепването на Енергийната общност и Енергийната харта, 
повишаването на енергийната ефективност и ролята на възобновяемите източници. 
Повишаването на енергийната ефективност в икономиките на източните партньори на 
ЕС и насърчаването на употребата на възобновяеми енергийни източници в съседните 
страни следва да бъде една от основните линии на действие в рамките на 
партньорството. Необходими са също така допълнителни стъпки за насърчаване на 
сътрудничеството, модернизиране на електроразпределителната инфраструктура и 
укрепване на другите взаимовръзки между производството на енергия и 
електроразпределителните мрежи. 

 
4.5.4 Тези въпроси са жизненоважни за гражданското общество и разглеждането им не бива 

да бъде оставяно единствено в ръцете на властите и финансовите институции. ЕИСК 
отправя искане в Платформа 3 на ИП да се включват систематично, а не само 
епизодично, представители на Работна група 3 „Околна среда, изменение на климата и 
енергийна сигурност“ на Форума на гражданското общество към ИП предвид факта, че 
гласът на гражданското общество, включително на социалните партньори, все още 
прекалено често се маргинализира или дори не се чува. Опит за укрепване на 
социалния диалог в икономическата област и следователно - в областта на 
енергетиката, е инициативата за създаване на Бизнесфорум на страните от Източното 
партньорство. 

 
4.6 Евро-средиземноморското измерение на външната политика на ЕС 
 
4.6.1 Политическите промени, които се извършват понастоящем в някои страни от Южното 

Средиземноморие задължават политиците да се консултират с гражданското общество 
от двата бряга на Средиземно море и да го включат в определянето на бъдещите общи 
енергийни политики, за да се гарантира, че тези политики няма да се възприемат като 
наложени отгоре или отвън, а вместо това ще получат истинската подкрепа на 
широката общественост. ЕИСК работи за създаването на Асамблея на икономическите 
и социални съвети от Средиземноморския регион до есента на 2011 г. Тази асамблея би 
могла да бъде изключително важен форум за обмен на мнения на гражданското 
общество по въпросите на енергийната политика. 

 
4.6.2 Съюзът би трябвало да предложи и на страните от южното средиземноморско 

крайбрежие да бъдат асоциирани в отделна Енергийна общност. Довършването на 
пръстена от електрически мрежи Med-ring, подготвяните понастоящем проекти като 
Desertec и Средиземноморския план за слънчева енергия, както и самият процес на 
средиземноморско сътрудничество би трябвало да доведат до поставяне на началото, 
например в Магреб, на засилено сътрудничество в областта на енергийната 
ефективност, ВЕИ, преноса и свързването на мрежите помежду им, модернизирането 
на системите за електропроизводство и електроразпределение. 
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4.6.3 Ползите за Съюза са очевидни. Подобряването на инфраструктурата на нашите 
партньори от Средиземноморието ще им помогне да постигнат много общи цели: 
устойчиво развитие, намаляване на общото търсене на енергия, което ще допринесе за 
стабилизиране на енергийните доставки и на цените на суровините, и за намаляване на 
емисиите. 

 
4.6.4 Този принос, включително под формата на финансиране, с подкрепата на ЕИБ за 

Средиземноморието и на ЕБВР - за някои от страните бенефициери, с които банката 
работи, могат да бъдат включени в икономическите помощи, които Съюзът би следвало 
да предоставя в полза на по-слабо развитите икономики, за да могат те да се развиват 
по устойчив начин, с ниски емисии на CO2. 

 
4.7 В близко бъдеще стратегическата ос, чрез която Общността ще подкрепя страните 

партньорки, ще бъде изградена от програми, насочени към чувствително повишаване 
на енергийната ефективност. Този проект ще подпомага също така сътрудничеството в 
областта на околната среда и постигането на новите цели за периода след Протокола от 
Киото. 

 
4.8 Целите на една нова „енергийна дипломация“, която следва да бъде водена със 

страните производителки, транзитните страни и страните потребителки, би трябвало да 
бъдат включени в новата европейска институционална рамка и в споразумения и 
договори по модела на Договора за енергийна харта и на Протокола относно 
енергийната ефективност – инструменти за международно сътрудничество и 
разрешаване на споровете, съществуващи от двадесет години, които обаче не бяха 
особено ефикасни. 

 
4.9 Европейският съюз би трябвало да насърчава подписването на нова харта и нов 

протокол със страните от южното средиземноморско крайбрежие, както и да започне 
процес на преразглеждане и укрепване на настоящата харта, като държавите-членки 
бъдат задължени да развиват политика на енергийна солидарност. В тази насока от 
особено значение е развитието на интеграцията в рамките на балтийските държави. 

 
4.10 Арктика и Баренцово море ще станат една от най-динамичните зони на икономическо 

развитие в ЕС, както и жизненоважна зона за Норвегия, Русия, САЩ и Канада. 
Интересите на този регион, както на местно, така и на световно равнище, са европейски 
въпрос, който може да се разглежда единствено като част от една силна и реалистична 
политика от страна на ЕС. 

 
4.11 Едностранният подход намали драстично потенциалната тежест на Съюза и на 

практика даде възможност на страните доставчици, по-специално на Русия, да оказват 
решаващо влияние върху демократичния избор на някои свои съседи. В действителност 
над 67% от износа на енергийни продукти на Русия е насочен към Съюза, като поради 
очевидни географски и политически причини не биха могли да се намерят други така 
лесно достъпни пазари като нашият. 
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4.12 Русия следва да бъде приета в СТО, при условие че предостави конкретни гаранции за 
поведението на своите енергийни монополисти, което често е вдъхновено и подкрепяно 
от политическата власт, и естествено разреши конфликтите си с Грузия посредством 
двустранно споразумение. 

 

5. Стратегически партньорства със САЩ, Япония, Бразилия, Индия и Китай 
 

5.1 От основно значение ще бъде развиването на стратегически партньорства с основните 
участници на световния енергиен пазар: САЩ, Япония, Бразилия, Индия и Китай. 
Сътрудничеството и споразумението трябва да включват конкретните въпроси за 
гарантирането на доставките на справедливи цени, приоритета на енергийната 
ефективност и намаляването на парниковите газове. 

 

5.2 Въпросът за сигурността на доставките, който очевидно е свързан с въпроса за 
сигурността по принцип, с устойчивото развитие и с борбата срещу изменението на 
климата, изисква широк многостранен консенсус. Икономическата конкуренция не 
може да излага на опасност стабилността и мира – необходимо е да се предотвратява 
евентуалното ескалиране на международното напрежение, което понастоящем вече е 
характерно за много райони, доставящи въглеводородни горива. 

 

5.3 Вече от доста време енергетиката е част от разискванията в рамките на Г-20. 
Необходимо е тези разисквания, които често пъти остават само един списък с добри 
намерения, да бъдат превърнати в стратегически споразумения и партньорства. 
Вероятно най-реалистичният подход е този на двустранните споразумения. Съюзът 
често забравя, че е най-голямата икономическа зона в света и не успява да наложи своя 
дневен ред на партньорите си – един дневен ред, насочен към укрепване на основните 
насоки на европейската външна политика, които трябва да продължат да се стремят 
към разпространение на демократичните принципи, зачитане на правата на човека и на 
правото на самоопределение на народите, отказ от войната като средство за решаване 
на конфликтите между народите. Решението на тези конфликти изисква укрепване на 
международните институции. 
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5.4 Нововъзникващите икономики са също толкова заинтересовани, колкото и Съюзът, от 
създаването на институционална рамка за стабилни и гарантирани доставки на разумни 
цени. Действията на Съюза би трябвало да са насочени и към създаване на 
стратегически партньорства с тези страни, като се насърчава такава система от правила 
в рамките на пазарната икономика, която да укрепва сътрудничеството и да 
предотвратява безполезното и скъпоструващо презапасяване със суровини. 

 

Брюксел, 15 март 2011 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan Nilsson 

 

 
* 
 

* * 
 
NB:  Следва приложение. 
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ДОПЪЛНЕНИЕ  

към 
СТАНОВИЩЕТО 

на 
Европейския икономически и социален комитет 

 
Следното изменение, получило повече от една четвърт от гласовете, бе отхвърлено по време на 
обсъжданията: 
 
В параграф 1.1.12 се заличава края на последното изречение: 
 

„да се даде приоритет на: проектите за енергийна диверсификация, осъществявани в 
съседните страни, например енергийния коридор на ЕС „Каспийско море-Черно море“ 
и по-специално газопровода „Набуко“; инфраструктурите за втечнен природен газ 
(LNG); свързването на електрическите мрежи помежду им и довършването на 
процеса на свързване на евро-средиземноморската електрическа (Med-ring) и газова 
инфраструктура; както и осъществяването на нови проекти за изграждане на 
нефтена инфраструктура от европейски интерес, например проектите „Одеса-
Гданск“, „Констанца-Триест“ и Nord Stream („Северен поток“), който има голямо 
значение за Финландия и за който би следвало да се предоговори възможността за 
връзка с балтийските държави и Полша;“ 

 
Изложение на мотивите 
 
Нека да предоставим на националните политици и икономисти да решат какво е значението на 
тези проекти за гореспоменатите страни, тъй като пътят на Северния поток е все още предмет 
на спор, свързан с достъпа до пристанище Świnoujście. 
 
Резултат от гласуването 
 
Гласове „за“: 33 
Гласове „против“: 46 
Гласове „въздържал се“: 17 
 

_____________ 
 


