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Жером Шовен - зам.-генерален директор на ВUSINESSEUROPE 
 

Уважаеми г-н председател, 
Уважаеми г-н министър-председател, 
Уважаеми колеги, 
 

Позволете ми да започна с благодарност към БСК за вашата покана. И BUSINESSEUROPE, и аз лично 
сме изключително щастливи да бъдем тук с Вас днес. 

BUSINESSEUROPE е най-голямата бизнес организация на ниво ЕС. Ние се застъпваме за интересите 
на бизнеса не само в ЕС, но и в световен мащаб. Нашата сила идва от нашия размер и степен на 
представителност, от подкрепата, която идва от Вас - нашите членове, и от фирмите, които поддържат 
нашите действия и са се присъединили към нашите консултативни групи и комитети. 

Българската стопанска камара е активен и конструктивен партньор и аз бих искал да използвам 
тази възможност днес да Ви благодаря за Вашата ангажираност към BUSINESSEUROPE, по-специално 
чрез активната роля, изпълнявана от Вашия изпълнителен председател Божидар Данев, Вашия главен 
директор Бранимир Ханджиев, а също и от Вашия постоянен представител в Брюксел Жан-Мари 
Стандарт. Вашето присъствие в Брюксел е от ключово значение, както за БСК, така и за 
BUSINESSEUROPE, за да защитаваме по-ефективно интересите на нашите европейски компании пред 
европейските институции. 

2014 г. ще бъде една необичайна година. Ние сме в края на мандата на настоящия Европейски 
парламент и Европейска комисия. Ние сме на кръстопът и в икономическо отношение. 

През 2014 г. икономическият растеж в много европейски държави изглежда върви към възвръщане 
на нивата отпреди кризата. Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни. Сега обаче е време Европа да 
възвърне позицията си на световната сцена в ускорена конкуренция с международните партньори, като 
предложи просперитет на своите граждани. 

BUSINESSEUROPE е решена да създаде конкурентна Европа в световен мащаб, за да стимулира 
растежа и създаването на работни места... Ние призоваваме европейските политици да въведат 
необходимата рамка, за да се случи това. 

Бих искал да се съсредоточим върху три основни приоритета днес: 
1. Индустриална политика 
2. Енергетика и политика за климата 
3. Трансатлантическата търговия, инвестиции и партньорство (TTIP ) между ЕС и САЩ 

По първата точка: индустриална политика 
BUSINESSEUROPE силно подкрепя общата цел на Европейската комисия за повторната 

индустриализация на Европа, което означава увеличение на дела на индустриалното производство с 
20% до 2020 г. В същото време, наследството от кризата е тежко: от 2008 г. насам сме изгубили 3.5 
млн. работни места, а делът на производството в БВП е намалял от 15.4% на 15.1% само през 
последната година. Ние сме наясно, че целта от 20% ще бъде от ключово значение не само за 
конкурентоспособността на европейските предприятия, но също така ще създаде най-малко 400 000 
нови работни места годишно и ще доведе до възвръщане на загубите от последните години. Ние 
работим възможно най-тясно с европейските институции, за да се позиционира Европа на точното място 
на пистата. Резултатите от пролетното заседание на Европейския съвет през март миналата година 
вървят в правилната посока на новата индустриална политика. 

Вторият приоритет е енергетиката и изменението на климата. В тази област има четири 
взаимосвързани основни предизвикателства: 

 
ОБРЪЩЕНИЕ  

към участниците в общото събрание на БСК 

http://be.linkedin.com/pub/j%C3%A9r%C3%B4me-p-chauvin/8/628/941
http://www.businesseurope.eu/
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1. Високите цени на енергията. Между 2005 и 2012 г. цените на електроенергията са се 
увеличили с 37% в страните-членки на ЕС, докато съответната промяна в САЩ беше минус 4%. 
Част от причините за това се коренят в преобладаващо климатичните цели на енергийната 
политика. 

2. Припокриващи политики за климата. Цената на търгуемите емисии СО2 е сериозно 
подкопана от конкуренцията на възобновяемите източници на енергия и политиките за 
енергийна ефективност. Очакваният висок ръст на ВЕИ допринася за потискане на цената на 
въглеродните емисии. 

3. Липса на координация. Взаимната зависимост между държавите-членки в областта на 
енергетиката никога не е била толкова силна. Въпреки това, координацията на националните 
енергийни политики остава слаба. 

4. Недостатъчен напредък към глобално споразумение за климата. На този фон, 
BUSINESSEUROPE отправи седем препоръки за подобряване на европейската политика в областта 
на енергетиката и изменението на климата: 

 Създаване на сигурност на доставките; 
 Задаване на единна цел за за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. 

Окончателното решение за нивото трябва да бъде взето след Конференцията на ООН за 
климата през следващата година в Париж; 

 Поддържане на Европейската система за търговия на емисии като крайъгълен камък на 
политиката на ЕС за климата и енергетиката; 

 Постепенно оттегляне на подкрепата за развитието на пазара на енергия от възобновяеми 
източници; 

 Осигуряване на условия за развитие на технологиите и иновациите в сферата на 
енергетиката; 

 Подобряване на координацията на енергийната политика между държавите-членки; 
 Разнообразяване на източниците за доставка на енергия на ЕС, в това число местни 

източници като шистов газ. 

Относно търговското и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ: 

 Заедно ЕС и САЩ съставляват около половината от световния БВП и покриват една-трета от 
търговските потоци в света. Двете икономики вече са добре интегрирани, вкл. чрез 13 милиона 
работни места. САЩ са първата ни експортна дестинация, както в стоки (292.2 млрд. евро), така 
и в сферата на услугите (156.8 млрд. евро). По отношение на инвестициите САЩ е първия ни 
партньор, както в пасивни запаси (1 421.3 млрд. евро), така и в активни запаси (1 344.3 млрд. 
евро). 

 Дълбоко и всеобхватно споразумение за търговията и инвестициите може потенциално да доведе 
до ръст на БВП 0.5% в ЕС и насърчаване на икономическото възстановяване. Инвестиционните 
печалби се очаква да се материализират в областта на заетостта, но също така и в по-широк 
избор и по-ниската цена на стоки и услуги, предлагани на пазара на ЕС. 

 Като се има предвид значението на икономиките на ЕС и САЩ, споразумението потенциално ще 
доведе до създаването на световни правила и стандарти в редица области, включително при 
безопасността на продуктите, околната среда, социалната сфера, и т.н. 

 Това може да се осъществи, само ако имаме дълбоко и всеобхватно споразумение, без тарифни и 
нетарифни бариери. 

 Тарифите са важни, но регулаторното сътрудничество е от ключово значение. Хоризонтално 
целта е да се създаде рамка, която благоприятства прогресивното сближаване чрез насърчаване 
на сътрудничеството и обмена на информация между регулаторните органи в ЕС и САЩ. На 
секторно ниво целта е да се насърчи секторът да излезе с конкретни предложения за 
законодателно сближаване, които могат да бъдат взети от регулаторните органи, когато 
разликите не са от принципен характер. 

 Други предизвикателни области ще бъдат обществените поръчки, инвестициите и услугите. 
 През следващата седмица генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Байер ще води 

делегация във Вашингтон, която ще обсъди този дневен ред с американския бизнес и 
американските власти. 

 Преди да завърша, бих искал да подчертая още веднъж колко важно е за нас в Брюксел да 
присъстват активно нашите членове.  

Ние трябва да говорим с един глас и да работим заедно за подобряване на присъствието в медиите, 
както на европейско, така и на национално ниво. Това е от решаващо значение за нашия общ успех.  

Разчитаме много на подкрепата и на мрежата от нашите членове. Тя е необходима, за да се засили 
нашата индустриална конкурентоспособност, да се постигне растеж и да се гарантира работа и 
възстановяване в Европа. 
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Ние няма да спрем да повтаряме нашето основно послание към европейските институции: за 
европейската икономика повече от всякога е важно бизнесът и политическите лидери да обменят 
мнения и да постигат споразумения в посока подобряване на конкурентоспособността, стимулиране на 
икономическия растеж и създаване на работни места. 

Ние трябва да поставяме добри инициативи в действие, за да се подобри конкурентоспособността 
ни и наистина да продължим да работим заедно. За нас БСК остава активен и конструктивен партньор! 

 
*** 

 

По време на изказването си пред делегатите на ОС на БСК г-н Жером Шовен връчи на 
министър-председателя на РБ Пламен Орешарски официална позиция на BUSINESSEUROPE и 
EURELECTRIC относно анонсираната готовност от страна на правителството да отнеме лицензите 

на трите електроразпределителни дружества в България. В позицията се подчертава, че подобно 
действие би било лош сигнал към чуждите инвеститори, и се изказва очакване, че споровете между 
енергийните компании ще бъдат решавани в съда, а не чрез политически действия. В отговор, 
министърът на икономиката Драгомир Стойнев  

 
Вижте пълния текст на писмото: 

  
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
BUSINESSEUROPE е водещ застъпник за растежа и конкурентоспособността на европейско 
равнище, като се застъпва за компаниите в целия континент и провежда кампании по въпросите, 
които най-много влияят на тяхното развитие. 
 
EURELECTRIC е асоциация на предприятията от електроенергийния сектор, която представлява 
общите интереси на производството на електрическа енергия на общоевропейско равнище и 
осигурява ефективно представителство на своите членове в обществените дела. 
 
Бихме искали да изразим нашите сериозни притеснения от това, което се случва в българския 
енергиен сектор. По-специално, ние бихме искали да обърнем внимание върху безпрецедентната 
процедура за отнемане на лицензиите на трите български обществените снабдители на 
електрическа енергия - EVN България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Energo PRO, 
инициирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
 
Ние разбираме, че процедурата за отнемане на лицензи е била обявена след оплакване пред 
регулатора от страна на държавната компания НЕК. 
 
Силно се надяваме, че споровете между енергийните компании трябва да се третират преди 
всичко от търговските съдилища. Ако това не е така, компаниите ще бъдат изправени пред 
безпрецедентна ситуация, при която частните компании, които инвестират в други страни-членки 
на ЕС, са подложени на силен натиск и са изправени пред риска да прекратят своите лицензионни 
дейности, макар стриктно да се придържат към националните и европейските стандарти и 
законодателство. 
 
Действията, предприети от българските власти, подкопават доверието на общите европейски 
принципи за равнопоставеност, справедливост и прозрачност. 
 
Ние Ви призоваваме да предприемете действия в посока гарантиране на сигурността на 
инвестициите и сме на разположение, ако имате нужда от допълнителна информация. 
 
 
С уважение, 
 
 
Маркус Байер      Ханс тен Берге 
Генерален директор на BUSINESSEUROPE  Генерален секретар на EURELECTRIC 

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
http://www.eurelectric.org/

