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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. припомня, че в член 8 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) е 

определено, че „целите на европейските структурни и инвестиционни фондове се 

осъществяват в съответствие с принципа на устойчивото развитие“, с целта на ЕС 

за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както и 

с ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение; във връзка с това  

подчертава нуждата от по-добра съгласуваност между отрасловите политики на 

ЕС и политиките на Съюза за финансиране; настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да включват градовете, регионите и гражданското общество, 

като им се предоставя активна роля в изготвянето и прилагането на специфични 

мерки; 

2. припомня, че споразуменията за партньорство и програмите по РОР имат за цел 

насърчаване на ефективното използване на ресурсите, смекчаване на изменението 

на климата и адаптиране към него, както и хоризонталните принципи на 

партньорство, многостепенно управление, недопускане на дискриминация и 

равенство между половете; 

3. припомня, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондовете) осигуряват значителни възможности за иновации в сферата на 

енергетиката и тяхното внедряване на пазара и че по този начин фондовете могат 

да играят важна роля за енергийния преход в ЕС; приветства намерението на 

Комисията да въведе целенасочени финансови инструменти, за да се постигне 

правилният баланс между безвъзмездните средства и финансовите инструменти, и 

подчертава, че публично-частните партньорства (ПЧП) и съвместните 

предприятия в областта на научните изследвания, развойната дейност и 

иновациите биха могли да насърчават инвестициите на частния сектор в чиста 

енергия; подчертава, че подкрепата за регионите и градовете по линия на 

европейските структурни и инвестиционни фондове трябва да бъде засилена в 

областта на енергийния преход; отбелязва, по-конкретно, че следва да бъдат 

увеличени икономическата подкрепа и ресурсите за изпълнението на местни 

програми за енергийно обновление; настоятелно призовава държавите членки и 

Комисията да сложат край на преките или непреки помощи, които водят до 

нарушения и до увреждане на околната среда, с цел пренасочване на финансовите 

потоци към научни изследвания в областта на чистата енергия; припомня 

ангажимента на стратегията „Европа 2020“ за отдаване на приоритетно значение 

на енергийната ефективност и на инициативите, основани на възобновяеми 

енергийни източници; 

4. отбелязва цялостния напредък в изпълнението на целите на стратегията „Европа 

2020“ по отношение на прехода към енергия от възобновяеми източници; 

подчертава обаче, че резултатите варират значително в различните държави 

членки; подчертава, че увеличаването на инвестициите в научни изследвания в 

областта на чистата енергия би могло да спомага както за постигането на 
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поставените задачи, така и за постигането на осезаеми резултати; припомня, че 

задължителните стандарти и цели могат да допринасят за разрешаване на 

опасенията, свързани с изменението на климата и околната среда, да гарантират 

устойчива сигурност на доставките и да запазят конкурентното предимство на ЕС 

в сферата на енергийните технологии, благоприятни за климата; подчертава, че 

повечето от използваните в момента технологии за чиста енергия (например 

вятърна и слънчева енергия) са силно зависими от променливите природни 

фактори, което може да компрометира стабилността на енергийните доставки в 

отделни региони или дори в някои държави членки, и затова призовава да се 

обръща подходящо внимание на взаимосвързаността на електрическата мрежа, 

балансирането на резервните мощности, съхраняването и други мерки, 

необходими, за да е налице напълно функциониращ Общ енергиен пазар; 

призовава да се инвестира както в научноизследователски, така и в иновативни 

проекти, с особен акцент върху кооперативите за възобновяема енергия, 

децентрализирането на възобновяемата енергия и инициативите за собствено 

производство, както и върху иновативните действия от страна на малките и 

средните предприятия (МСП); освен това изтъква колко е важно да бъде запазен 

териториалният баланс в ЕС, както и да се предоставя по-голяма подкрепа на по-

слабо развитите в това отношение региони и градове; 

5. счита, че подходът за интелигентна специализация (който е довел до над 120 

научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна 

специализация), както е установен с реформираната политика на сближаване за 

периода 2014—2020 г., следва да продължава да бъде допълнително разработван; 

също така насърчава, в този контекст, създаването на междурегионални 

партньорства, включително в областта на енергетиката, като се обръща специално 

внимание на проектите за трансгранично сътрудничество; подчертава 

необходимостта от подобряване на информацията за бенефициентите на местно и 

регионално равнище, за да се гарантира максимално възможно включване на 

малките и средни предприятия, които развиват дейност в тази област, както и на 

младите предприемачи, а също така и да се осигурява сътрудничеството с 

университети, за да се гарантира бързо прилагане на иновативни решения; 

подчертава, че е необходимо да се прилага продължителна и засилена политика на 

сближаване за периода след 2020 г., за да бъдат осъществени целите на ЕС за 

чиста енергия; 

6. подчертава специалните характеристики и възможности, които някои територии 

предлагат, като например най-отдалечените региони, когато става въпрос за 

иновации в областта на чистата енергия; подчертава, че е необходима 

допълнителна подкрепа за по-слабо развитите, отдалечените и селските региони, 

за да бъде гарантирана енергийната конвергенция във всички региони на ЕС; 

7. набляга на значението на мултидисциплинарния и технологично неутрален 

подход „отдолу нагоре“ с участието на всички заинтересовани страни — 

местните, регионалните и националните власти, университетите и МСП — с цел 

стимулиране на научните изследвания, развитието и иновациите, от гледна точка 

на технологии и партньорства в рамките на Европейския съвет по иновациите, 

които могат да допринасят с иновативни продукти, по-специално чрез мерки за 

стартиращи и разрастващи се предприятия и за МСП; подчертава, че за да се 
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гарантира успехът на енергийния преход, регионалните и местните органи и 

заинтересованите лица, включително по-малките сред тях, следва да участват в 

процеса на вземане на решения на ранен етап; 

8. изразява загриженост относно разнообразието и сложността на съществуващите 

финансови инструменти („Хоризонт 2020“, европейски структурни и 

инвестиционни фондове, Европейски фонд за устойчиво развитие, Европейски 

фонд за стратегически инвестиции и др.), които биха могли да се използват като 

допълнителен инструмент само за секторите, в които те са доказано по-

подходящи, отколкото отпускането на безвъзмездни средства за постигане на 

целите на политиката на сближаване, и настоява да бъдат полагани усилия за 

опростяване и координиране на тези инструменти, така че регионалните и 

местните органи на властта и лицата, насърчаващи малки проекти, да могат да 

получават по-лесен достъп до източници на финансиране и по този начин да 

допринасят за цялостното икономическо, социално и териториално сближаване; 

подчертава, че инструментите следва да бъдат съобразени със специфичните 

нужди на отделните региони; изтъква, че за да се увеличат полезните 

взаимодействия и да се смекчи допълняемостта между фондовете на ЕС, 

механизмът за консултации „едно гише“ и Европейският портал за 

инвестиционни проекти следва да продължат да бъдат развивани с цел насочване 

на потенциални инвеститори към подходящи инструменти за финансиране; 

подчертава, че сами по себе си опростяването и постигането на ефект на лоста на 

финансовите инструменти на ЕС чрез мобилизиране на частни инвестиции няма 

да бъдат достатъчни и че публичното финансиране от ЕС ще бъде необходимо за 

покриване на разходите за необходими и амбициозни инфраструктурни проекти, 

като се имат предвид трудностите при получаването на достъп до финансови 

инструменти и сложността на процедурите, които са били цитирани от 

бенефициерите като основни пречки; отбелязва,  че не следва да се поставят 

задължителни цели за използване на финансови инструменти в политиката на 

сближаване за периода след 2020 г.; подкрепя идеята за увеличаване на 

свързаните с климата разходи в политиката на сближаване след 2020 г.;  

9. подчертава необходимостта от стабилна, устойчива, прозрачна и предсказуема 

регулаторна среда за разработването на новаторски проекти с тематично и 

географско разпределение на ресурси и по-лесно разпространение на иновации 

сред гражданите; счита, че държавите членки имат ключова роля в областта на 

енергийния преход и подчертава нуждата да се координират мерки за научни 

изследвания и иновации, насочени към енергийния преход на равнище ЕС, с цел 

постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката; подчертава важността на 

влагането на по-големи усилия в прехода на по-слабо развитите райони, така че те 

да могат да използват потенциала на чистата енергия и на кръговата икономика, 

за да бъде гарантирано по-бързо сближаване; насърчава държавите членки да се 

включат в инициативата „Мисия за иновации“ и да увеличат своите разходи за 

научни изследвания; счита, че бъдещото планиране на европейските структурни и 

инвестиционни фонда трябва  да бъде интегрирано в по-голяма степен в 

националните планове в областта на енергетиката и климата за 2030 г.; 

10. счита, че Програмата на ЕС за градовете е важен инструмент за ангажирането на 

градовете и също така за насърчаване на енергийния преход в ЕС, и подчертава 
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важността на стимулите за иновации в областта на енергийната ефективност на 

сградите с оглед на свеждане до минимум на потреблението на енергия през 

2050 г.; призовава за гъвкав, индивидуален подход при осъществяването на 

Програмата за градовете чрез предоставяне на стимули и насоки за пълно 

оползотворяване на потенциала на градовете; отбелязва, че регионите и градските 

райони са най-подходящи за изпитване и прилагане на интегрирани енергийни 

решения в пряка връзка с гражданите; счита, че полезните взаимодействия между 

политиките на ЕС следва да бъдат засилвани чрез единна и последователна 

позиция на ЕС по отношение на антидъмпинговите мерки, за да се гарантира, че 

преработвателната промишленост се възползва в пълна степен от енергийния 

преход; 

11. приветства предстоящото преразглеждане на Директивата относно енергийните 

характеристики на сградите; въпреки това призовава държавите членки да 

стартират допълнителни инициативи за подобряване на условията за енергийно 

бедните домакинства; счита, че подобрената енергийна ефективност е възможност 

за създаването на нови работни места, по-специално в строителния сектор; 

препоръчва във връзка с това да бъде стимулирана биоикономиката, особено сред 

младите предприемачи, които развиват дейност в сектора; 

12. подчертава необходимостта от разширяване на обхвата на Плана за инвестиции за 

Европа, така че той да обхваща във възможно най-голяма степен финансирането 

на МСП, което следва да бъде адаптирано към техните потребности; 

13. счита, че гражданите следва да са в центъра на енергийния преход и че една по-

децентрализирана енергийна система на принципа на подхода „отдолу-нагоре“, 

която да е ориентирана към потребителя, при което потребителите, местните 

енергийни общности, градовете и малките стартиращи предприятия могат да 

участват и да дават тласък на бъдещо развитие и иновации, представлява двигател 

за иновациите; ето защо подкрепя повишаването на усилията за подпомагане и 

хармонизиране на технологичното образование на децата и младите хора в ЕС; 

отбелязва важността на административния капацитет и на гражданската 

осведоменост, що се отнася до крайните цели и възможностите за участие в 

прехода към чиста енергия; 

14. подчертава значението на идентифицирането и премахването на прекомерната 

бюрокрация и на нелоялните пазарни практики, като се има предвид тяхното 

отрицателно въздействие в ранните етапи на революционни нови технологии; 

15. признава жизненоважната роля на регионите, градовете и малките градове за 

насърчаване на отговорно отношение към енергийния преход и за поощряване 

„отдолу“ на иновациите, свързани с климата и енергетиката; призовава за 

прилагането на едни и същи стандарти за качество на околната среда за всички 

енергийни технологии, които навлизат на пазара на ЕС; изразява своята 

загриженост във връзка със съхраняването на градските зелени площи. 
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