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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съвет по енергетика, проведен през февруари 2011 г., подчерта, че 
„целта за 20%-но повишаване на енергийната ефективност до 2020 г., от която 
понастоящем има изоставане, трябва да бъде постигната. Необходими са решителни 
действия, за да се използва значителният потенциал за по-висока енергийна 
ефективност на сградите, транспорта, продуктите и процесите.“

Сградите трябва да имат централно място в политиката на ЕС за енергийна 
ефективност, тъй като почти 40% от крайното
потребление на енергия (и 36% от емисиите на парникови газове) се извършва в къщи, 
офиси, магазини и други сгради. Освен това, след сектора на енергетиката, сградите са 
вторият по големина неизползван източник на икономически ефективен потенциал за 
енергийно спестяване.

Икономически ефективният потенциал за енергийно спестяване в сектора на 
строителството (обхваща и жилищните, и нежилищните сгради) се оценява на 65 Mtoe1, 
което съответства на обща необходимост от инвестиции в размер на приблизително 587 
милиарда евро за периода 2011 – 2020 г. Това означава, че са нужни инвестиции в 
размер на 60 милиарда евро годишно, за да бъде реализиран този потенциал за 
енергийно спестяване.

Поради това докладчикът по становище препоръчва държавите членки и регионите да 
получат възможност за гъвкавост при вземането на решение дали желаят да
концентрират своите инвестиции за постигане на енергийна ефективност в сектора на 
обществената инфраструктура и/или в жилищния сектор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 174 от Договора се (1) В член 174 от Договора се 
                                               
1 Вж. консултативен документ на Комисията „Финансова подкрепа за енергийна ефективност в 
сградите“; Eichhammer, W. et al.: Проучване на потенциалите за енергоспестяване в държавите членки на 
ЕС, страните кандидатки и страните от ЕИП. 2009 г.; Wesselink, B. et al.: Енергийно спестяване 2020 –
Как да се утрои въздействието на политиките в областта на енергийното спестяване в Европа. Доклад до 
Европейската фондация за климата, 2010 г.
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предвижда, че Съюзът разработва и 
осъществява свои инициативи, които 
водят до укрепването на неговото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.
Кохезионният фонд следователно 
предоставя финансова помощ по 
проекти в областта на околната среда и 
на трансевропейските мрежи в областта 
на транспортната инфраструктура.

предвижда, че Съюзът разработва и 
осъществява свои инициативи, които 
водят до укрепването на неговото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.
Кохезионният фонд следователно 
предоставя финансова помощ по 
проекти в областта на околната среда и 
на трансевропейските мрежи в областта 
на транспортната инфраструктура и в 
области, свързани с устойчивото 
развитие, които несъмнено предлагат 
ползи за околната среда, като 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a)  Целите за енергийна 
ефективност могат да бъдат 
постигнати най-добре чрез 
ангажиране на възможно най-много 
публични и частни заинтересовани 
страни, с цел постигане на ефект на 
лоста, създаване на работни места и 
допринасяне за по-екологосъобразен 
растеж, в съответствие с целта за 
конкурентоспособна и устойчива 
Европа.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие и енергетиката, 
които предполагат ползи за околната 

a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие и енергетиката, 
които предполагат ползи за околната 
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среда; среда и които допринасят за 
намаляването на емисиите на CO2;

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Техническа помощ за развитие на 
изграждането на капацитет в 
градското управление.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Техническа помощ за постигане на 
целите на Европа 20/20 и 
интелигентните характеристики.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО;

б) инвестиции с цел постигане на 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от дейности, попадащи в обхвата 
на приложение 1 от Директива 
2003/87/ЕО;

Обосновка
Постигане на езикова яснота.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. в) жилищно настаняване освен с цел 
насърчаване на енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяеми източници на енергия.

Обосновка

Вж. изменението към член 3, буква а) - подточка iii).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на производството и 
разпространението на възобновяеми 
източници на енергия;

i) насърчаване на производството и 
разпространението на възобновяеми 
източници на енергия и на 
информационни технологии.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 - буква а) - точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените 
инфраструктури;

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и за 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в публични 
инфраструктури и в жилищния 
сектор;

Обосновка

Необходима е по-голяма гъвкавост по отношение на инвестиционните приоритети.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) разработване на интелигентни 
разпределителни мрежи за ниско 
напрежение;

iv) разработване на интелигентни 
разпределителни мрежи за ниско и 
средно напрежение;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие във всички 
видове територии, по специално
градските райони, включително 
насърчаването на устойчива градска 
мобилност, екологичен обществен 
транспорт и мерки за 
приспособяване, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – точка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) насърчаване на подновяването на 
водоснабдителната инфраструктура 
с цел постигане на по-високо ниво на 
ефективно използване на ресурсите, 
особено в историческите градове, 
където се губят значителни 
количества вода при разпределянето.

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – точка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) насърчаване на иновациите във 
водния сектор и въвеждането на нови 
технологии за контрол на подземните 
водни ресурси.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 - буква в) - точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
включително чрез екологосъобразни 
инфраструктури;

iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
включително чрез екологосъобразни 
инфраструктури и Натура 2000;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подобряване на градската среда, в 
това число регенериране на 
промишлени зони и намаляване на 
замърсяването на въздуха;

iv) подобряване на градската среда, в 
това число регенериране на 
промишлени зони, намаляване на 
замърсяването на въздуха и мерки, 
насочени към защита и опазване на 
историческото и културно 
наследство.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – точка iv а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) a) развитие и подкрепа за 
предоставянето на услуги, свързани с 
опазване на околната среда, 
насърчаване на подобряването на 
екологичните показатели и 
ресурсната ефективност в МСП и 
публичния сектор;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на устойчивия транспорт 
и отстраняване на участъците с 
ограничен капацитет в ключовите 
мрежови инфраструктури чрез:

г) насърчаване на интермодалния 
устойчив транспорт и мобилност, при 
съсредоточаване върху 
отстраняването на участъците с 
ограничен капацитет, и върху 
довършването на липсващите 
трансгранични връзки в устойчивите 
и интермодални транспортни
инфраструктури чрез

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством укрепване 
на институционалния капацитет и на 
ефективната публична администрация и 
обществените услуги, свързани с 
изпълнението на Кохезионния фонд.

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством укрепване 
на институционалния капацитет, 
капацитета за иновации и на 
ефективната публична администрация и 
обществените услуги, свързани с 
изпълнението на Кохезионния фонд.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Приложение 1
Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Околна среда

Твърди 
отпадъци

тон Допълнителен капацитет за преработка на отпадъци

Водоснабдява
не

лица Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
водоснабдяване

m3 Очаквано намаляване на загубите на вода във 
водопреносната мрежа

Пречистване 
на 

отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните води

Предотвратяв
ане и 

управление на 
рискове.

лица Жители, които се ползват от мерките за защита от 
наводнения

лица Жители, които се ползват от мерките за защита от 
горски пожари и от други защитни мерки

Възстановява
не 

състоянието 
на земята

хектар Обща площ на рехабилитираната земя

Запечатване 
на почвата

хектар Изменение по отношение на дължащото се на 
развитието запечатване на почвата

Природа и 
биологично 

разнообразие

хектар Площ на местообитанията с по-добра степен на 
съхраненост

Енергетика и 
изменение на 

климата
Възобновяем
и енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет за производство на енергия 
от възобновяеми източници

Енергийна 
ефективност

домакинства Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 
енергопотребление

kWh/година Намаляване на потреблението на първична енергия 
на обществените сгради
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потребители Допълнителен брой потребители на енергия, 
свързани към интелигентни електроенергийни 

мрежи
Намаляване 
на емисиите 

на парникови 
газове

тон CO2 
еквивалент

Очаквано намаляване на емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Транспорт
Железопътен 

транспорт
km Обща дължина на нови железопътни линии

km Обща дължина на ремонтирани или обновени 
железопътни линии

Пътища km Обща дължина на новопостроени пътища
km Обща дължина на ремонтирани или обновени 

пътища
Градски 

транспорт
пътуване на 

пътник
Увеличаване на броя на пътуванията на пътници в 

подпомаганата транспортна услуга
Вътрешни 

водни пътища
тон/километ

ър
Увеличаване на товарите, транспортирани по 

подобрените вътрешни водни пътища
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Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Околна среда

Твърди 
отпадъци

тон Допълнителен капацитет за преработка на отпадъци

Водоснабдява
не

лица Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
водоснабдяване

m3 Очаквано намаляване на загубите на вода във 
водопреносната мрежа

Пречистване 
на 

отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните води

Услуги на 
околната 

среда

Номер Брой МСП и публични органи, които се ползват 
от услуги за екологични постижения

Предотвратяв
ане и 

управление на 
рискове.

лица Жители, които се ползват от мерките за защита от 
наводнения

лица Жители, които се ползват от мерките за защита от 
горски пожари и от други защитни мерки

Възстановява
не 

състоянието 
на земята

хектар Обща площ на рехабилитираната земя

Запечатване
на почвата

хектар Изменение по отношение на дължащото се на 
развитието запечатване на почвата

Природа и 
биологично 

разнообразие

хектар Площ на местообитанията с по-добра степен на 
съхраненост

Енергетика и 
изменение на 

климата
Възобновяеми 

енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет за производство на енергия 
от възобновяеми източници

% Дял на възобновяемите енергийни източници в 
крайното потребление на енергия

Енергийна 
ефективност

домакинства Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 
енергопотребление

kWh/година Намаляване на потреблението на първична енергия 
на обществените сгради
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Тонове 
нефтен 

еквивалент

Брутно енергийно потребление по сектори

потребители Допълнителен брой потребители на енергия, 
свързани към интелигентни електроенергийни 

мрежи
Намаляване 
на емисиите 

на парникови 
газове

тон CO2 
еквивалент

Очаквано намаляване на емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Транспорт
Железопътен 

транспорт
km Обща дължина на нови железопътни линии

km Обща дължина на ремонтирани или обновени 
железопътни линии

Пътища km Обща дължина на новопостроени пътища
km Обща дължина на ремонтирани или обновени 

пътища
Градски 

транспорт
пътуване на 

пътник
Увеличаване на броя на пътуванията на пътници в 

подпомаганата транспортна услуга
Вътрешни 

водни пътища
тон/километ

ър
Увеличаване на товарите, транспортирани по 

подобрените вътрешни водни пътища
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