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Според одиторите на ЕС разнообразните енергийни 
пазари на ЕС трябва да работят заедно. 
Според нов доклад на Европейската сметна палата ЕС все още е изправен пред 
значителното предизвикателство да постигне съвместна работа за развитието на 
вътрешния енергиен пазар на енергийните пазари на местно, регионално и национално 
ниво, които понастоящем представляват една разнородна мозайка. Одиторите посочват, 
че като цяло енергийната инфраструктура в Европа все още не е разработена за напълно 
интегрирани пазари и поради това в момента не гарантира ефективно сигурността на 
енергийните доставки. Финансовата подкрепа от бюджета на ЕС в областта на 
енергийната инфраструктура само частично е подпомогнала вътрешния енергиен пазар 
и сигурността на енергийните доставки. 

Вътрешният пазар на енергия следва да създаде свободен поток и търговия без граници на 
газ и електроенергия в рамките на територията на ЕС. Бюджетът на ЕС е осигурил 
финансиране за енергийна инфраструктура в размер на 3,7 млрд. евро за периода 2007—
2013 г., като се очаква в периода 2014—2020 г. да бъдат предоставени допълнителни 
7,4 млрд. евро. 

В доклада се посочва, че целта на ЕС за завършването на вътрешния енергиен пазар до 
2014 г. не е постигната. Остава да бъде извървян дълъг път преди Третият енергиен пакет 
да може да се счита за изцяло приложен. Тъй като енергийната инфраструктура в Европа не 
е предназначена за интегрирани енергийни пазари, тя не предоставя ефективно ниво на 
сигурност на доставките, считат одиторите на ЕС, които провериха примери от практиката 
в шест държави членки — България, Естония, Литва, Полша, Испания и Швеция. Бяха 
констатирани съществени разлики в начина, по който държавите членки организират 
своите енергийни пазари, а това създава риск от задържане на развитието на пазара на ЕС 
като цяло. Одиторите достигнаха до заключението, че финансовата подкрепа от бюджета 
на ЕС е имала само ограничен принос.  

„Сигурността на енергийните доставки е жизненоважна за Европа в един несигурен 
свят“, заяви Phil Wynn Owen, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „За да 
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постигнем тази сигурност, ние трябва да приключим изграждането на вътрешния 
енергиен пазар и да споделим енергията, с която вече разполагаме.“ 

Трансграничните енергийни потоци налагат по-засилено сътрудничество между съседни 
страни, се посочва в доклада. Ето защо Европейската комисия следва да идентифицира 
енергийната инфраструктура в ЕС, която не е в активна експлоатация, и да работи 
съвместно с държавите членки за премахване на пречките пред използването ѝ за 
вътрешния енергиен пазар. Освен това Комисията следва да обмисли прилагането на нови 
механизми, които да позволят енергията в една държава членка да може да бъде 
предоставена на потребителите в друга държава членка, например чрез въвеждането на 
регионални инфраструктурни оператори. 

Тъй като регламентите във връзка с вътрешния енергиен пазар все още не са напълно 
приложени, одиторите препоръчват на Комисията да започне необходимите производства 
за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите членки до края на 
2016 г. 

На последно място, текущото финансиране за енергийна инфраструктура не включва 
вътрешния енергиен пазар като основна цел. Комисията следва да направи законодателни 
предложения за начина на вземане на решения при подбора на енергийни 
инфраструктурни проекти за финансиране, така че те да са насочени към доброто 
и непрекъснато функциониране на енергийния пазар в държавите членки 

Бележки към издателите 
 
Специален доклад № 16/2015 „Подобряване на сигурността на енергийните доставки чрез развитие на 
вътрешния енергиен пазар — необходими са допълнителни усилия“ понастоящем е на разположение на 
английски, френски и немски език (публикацията на други езици предстои в близко бъдеще).  

Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от извършени от нея одити на изпълнението или на 
съответствието по конкретни бюджетни области или теми на управлението. ЕСП подбира и разработва 
одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението 
или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, политическия 
и обществения интерес. 


