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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава, че COP21 изтъкна ключовата роля на градовете и регионите в 

енергийния преход и техния принос в смекчаването на последиците от изменението 

на климата; подчертава ключовата роля на политиката за постигане на целите на 

Директивата за възобновяемите енергийни източници и на енергийния съюз; 

2. счита, че спецификите на енергията от възобновяеми източници, техният потенциал 

за прилагане в различни мащаби и в множество сектори на дейност и системи, от 

най-малките до най-големите, показват, че европейските региони, техните градове, 

градски, крайградски и селски пространства са централните равнища на 

трансформацията към чисти дружества с ниски емисии на въглерод и други 

замърсители; констатира, че регионалните възобновяеми енергийни източници 

следва да бъдат използвани по-ефикасно; подчертава, че увеличаването на 

използването на енергия от възобновяеми източници обслужва целта за увеличаване 

на нейната достъпност и за създаване на повече работни места в зеления сектор; 

3. припомня, че зависимостта от някои невъзобновяеми източници на енергия, освен 

въздействието си върху климата, е неоспоримо свързана с геополитиката и 

сигурността; 

4. счита, че ЕФРР и Кохезионният фонд могат да допринасят за постигането на целите, 

определени в Директива 2009/28/ЕО и в рамката за политиките в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., както и за финансирането на 

научноизследователската и новаторска дейност във връзка с генерирането на 

възобновяема енергия при същевременна подкрепа за разкриването на работни 

места и за икономическия растеж; подчертава значението на тематичната 

концентрация в рамките на политиката на сближаване, която следва да допринесе за 

насочване на инвестициите към нисковъглеродна икономика, включително енергия 

от възобновяеми източници, особено с оглед на първостепенната роля на 

тематичната цел за „подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика във 

всички сектори“; призовава държавите членки да увеличат усилията си и да 

използват по най-добрия начин наличните възможности за финансиране за тази цел, 

като същевременно подчертава възможностите за развитие на местните 

предприятия и разкриването на работни места; напомня общите разпоредби в ЕФРР 

и Кохезионния фонд, подкрепящи допустимостта на проекти, свързани с 

енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в 

домакинствата, обществените сгради и предприятията, и счита, че регионалната 

интеграция на пазара на енергия от възобновяеми източници, която би могла да се 

постигне с такова финансиране, ще бъде важен принос на политиката на 

сближаване в това отношение; 

5. изтъква значението на точния и навременен мониторинг на използването на 

европейските средства за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми 

източници, така че да се създаде база данни в реално време, която да дава 
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възможност за надлежно оценяване на бъдещите стратегии и същевременно за 

проследяване на финансирането и оценка на неговата ефективност; 

6. посочва подкрепата на Кохезионния фонд за централното отопление и приветства 

факта, че енергията от възобновяеми източници все повече се използва в този 

сектор като алтернатива на изкопаемите горива; 

7. изразява разочарование, че подкрепата за възобновяемите енергийни източници, 

която възлизаше на 1,1% от средствата за политиката на сближаване за периода 

2007–2013 г., е нараснала едва на 1,4% от същите средства за периода 2014–2020 г.; 

затова отбелязва, че средствата за политиката на сближаване имат потенциала да 

допринесат повече за постигане на целите по Директива 2009/28/ЕО; 

8. отбелязва, че в някои държави членки, в които напредъкът за постигане на целите 

на директивата е все още недостатъчен, мобилизирането на ЕСИ фондове за 

развитието на възобновяемите енергийни източници остава сравнително скромно; 

насърчава националните, регионалните и местните органи, по-специално в тези 

държави членки, да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от 

ЕСИ фондове, и във връзка с това подчертава значението на възходящото планиране 

на мерките за устойчива енергетика и обмена на най-добри практики; отбелязва, че 

трябва да се вземат предвид различните потребности, ресурси и равнища на 

развитие в различните държави членки и региони на ЕС; 

9. насърчава държавите членки да засилят сътрудничеството си, за да постигнат 

своите цели, по-специално като използват механизмите за сътрудничество, 

създадени по силата на Директивата за възобновяемите енергийни източници; 

10. подчертава, че най-отдалечените региони, както и регионите с ограничени или 

несъществуващи инфраструктурни връзки между енергийните системи („енергийни 

острови“) могат да си поставят за цел енергийната независимост, и изтъква, че целта 

на енергийната сигурност може да бъде постигната чрез финансиране както от 

ЕСИФ, така и от ЕФСИ, така че енергийният потенциал на въпросните региони да 

може да бъде използван напълно; 

11. освен това счита за целесъобразно да се насърчава възможно най-голяма степен на 

самостоятелно производство на енергия от възобновяеми източници във всички 

региони на ЕС, като се започне от обществените сгради, с цел повишаване на 

самодостатъчността, и следователно на енергийната сигурност като цяло; 

12. насърчава европейските градове и региони да засилят вече взетите и планираните 

мерки и да полагат допълнителни усилия за осигуряване на чист, устойчив и 

енергийно ефективен транспорт с използване на енергия от възобновяеми 

източници, тъй като напредъкът по отношение на постигането на целта за дял от 

10% за енергията от възобновяеми източници не е напълно задоволителен; счита, че 

инвестициите в системи от пунктове за зареждане с електроенергия, замислени на 

регионално равнище, следва да бъдат приоритетни за всички европейски градове и 

региони, въз основа на техните специфики и потребности, и да преследват цел за 

максимално екологосъобразна градска мобилност; настоятелно призовава за 

финансиране на инвестиции в обществен транспорт, захранван с енергия от 

възобновяеми източници, във всички държави членки, както и за предоставяне на 
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допълнителни финансови стимули на местно и регионално равнище, за да се 

благоприятства взаимната свързаност на градските и крайградските райони и 

насърчава постигането на по-голяма самодостатъчност, конкурентоспособност, 

икономически растеж, подобряването на безопасността по пътищата и на условията 

на труд; 

13. изисква от Комисията да измери количествено, във връзка с  мобилизираните в 

полза на транспортния сектор ЕСИФ (70 млрд. EUR), действителното въздействие 

на тези фондове върху усилията за намаляване на парниковите газове и другите 

замърсители, както и за постигане на пренасочване към устойчиви видове транспорт 

в съответния сектор; 

14. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че програмата на ЕС за 

градовете интегрира всички цели, договорени от държавите членки в Директива 

2009/28/ЕО, както и договорените от Съвета за 2030 г., които съдържат изискване за 

намаляване на емисиите с възможност държавите членки да определят свои 

собствени начини за постигане на рентабилност; 

15. призовава Комисията да разработи за целите на новата директива, която ще 

определи целите за 2030 г. съгласно рамката за климата и енергетиката, национални 

показатели за оценка в тесни консултации с държавите членки, въз основа на 

техните особености, за да бъдат постигнати целите на ЕС съгласно посочената 

рамка; 

16. призовава Комисията и групата на ЕИБ да увеличат усилията си за насърчаване на 

ЕФСИ и съответните платформи за инвестиции в инфраструктурни и иновационни 

прозорци, с цел да се мобилизират инвестиции в държавите членки с висок 

потенциал в областта на възобновяемите енергийни източници. 
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