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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства общия подход на обвързване на политиката на сближаване с целите и 
водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, за да се премине към 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се подкрепи преходът към 
енергийно ефективна икономика с ниски въглеродни емисии във всички сектори; 
припомня в допълнение значението на структурните фондове и на Кохезионния 
фонд за постигане на тези краткосрочни и дългосрочни цели, както и социалното 
измерение на енергийната политика, в съответствие с духа на солидарност между 
държавите членки, залегнал в Договора от Лисабон, и за борба с енергийната 
бедност в на-слабо развитите райони на ЕС и в най-уязвимите домакинства;

2. поддържа становището, че целта за европейско териториално сътрудничество на 
политиката на сближаване заедно с макрорегионалните стратегии могат да увеличат 
възможностите за сътрудничество по отношение на трансграничните проекти с 
оглед постигане на ефикасни и интелигентни междусистемни връзки между 
местните и регионалните източници на енергия и големите енергийни мрежи; 
подчертава следователно необходимостта от ефективно регионално сътрудничество 
при определянето на приоритетите на регионалната инфраструктура и 
осъществяването на проекти от общ интерес; изтъква необходимостта от 
сътрудничество на национално и европейско равнище между общините и 
регионите, което може да допринесе за премахване на „енергийните острови“, за 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар и за изпълнението на енергийните 
инфраструктурни проекти; призовава Комисията да създаде програма за 
сътрудничество за целия ЕС въз основа на опита от програмите за побратимяване с 
цел подобряване на сътрудничеството между регионите с висок процент на 
усвояване и тези с нисък процент на усвояване на средствата от ЕС и улесняване на 
разпространението на най-добри практики;

3. подчертава, че бюрокрацията и липсата на яснота по процедурата затрудняват 
достъпа до структурните фондове и Кохезионния фонд и обезсърчават именно тези 
участници, които най-много се нуждаят от средствата, да подадат заявление за 
финансиране; поради това подкрепя опростяването на процедурните правила, 
премахването на бюрокрацията и увеличаването на гъвкавостта при разпределянето 
на тези средства както на равнището на ЕС, така и на национално равнище; счита, 
че опростяването ще допринесе за по-голяма ефикасност при разпределението на 
средствата, по висок процент на усвояване, по-малко грешки и по-кратки срокове на 
плащане и ще позволи на най-бедните държави членки и региони да се възползват 
пълноценно от финансовите инструменти, предназначени за намаляване на 
регионалните и междудържавните различия; счита, че трябва да се постигне баланс 
между опростяването и стабилността на правилата и процедурите;

4. подчертава необходимостта от премахване на фрагментацията на енергийния пазар 
на ЕС чрез отстраняване на пречките и ограниченията в съответните законодателни 
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рамки, както и тези в системата за достъп до публични и частни фондове за 
разработването и осъществяването на проекти;

5. подчертава необходимостта да се прави разграничение между целите на политиката 
на сближаване, които от една страна допринасят за стратегия „Европа 2020“ и по-
общите цели на енергийната политика на ЕС, от друга, което засяга също и 
държавите, които отговарящи на изискванията за финансиране от Кохезионния 
фонд; подчертава, че средства от Кохезионния фонд може да се използват като 
допълнителен източник на финансиране за енергийни проекти само ако проектът 
допринася за постигането на целите на политиката на сближаване;

6. приветства бързото въвеждане на Европейското партньорство за иновации 
„Интелигентни градове и общини“ и призовава съответните партньори, участващи в 
процесите на планиране във връзка с устойчивото градско развитие, да предприемат 
повече действия да популяризират и изцяло да се възползват от преимуществата, 
които са на разположение по инициативите „JESSICA“ и „ELENA“ за инвестиции в 
устойчива енергия на местно равнище, с цел да се помогне на градовете и регионите 
да се включат в перспективни инвестиционни проекти в областта на енергийната 
ефективност, горивото с безостатъчно изгаряне, възобновяемите енергийни 
източници, както и устойчивия градски транспорт;

7. подчертава значението на политиката на сближаване, както и на финансовите 
ресурси, разпределени за нея, за пълноценното развитие на инфраструктурата и 
мрежите за пренос и съхранение на електроенергия (особено що се отнася до 
интелигентните мрежи за пренос и разпределение) между държавите членки и 
всички региони на ЕС, включително най-отдалечените райони, за изграждането и 
функционирането на вътрешния енергиен пазар, за осигуряването на достъпни, 
сигурни и устойчиви доставки на енергия и за постигане на целта на сближаване на 
регионите в ЕС, като се вземат предвид специалните потребности на европейските 
граждани във всяка една държава членка; подчертава, че след 2015 г. нито един 
регион на държавите членки не трябва да остане изолиран от европейските мрежи за 
газ и електроенергия или да страда от неадекватна връзка до енергийните мрежи;

8. отбелязва, че използването на структурните фондове и на Кохезионния фонд за 
програми, които финансират проекти за енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници, досега е било успешно и е допринесло за постигането на 
целите на политиката на ЕС;

9. счита, че за финансирането на енергийната ефективност и използването на енергия 
от възобновяеми източници, по-конкретно в жилищния сектор от първостепенно 
значение е възможността да се ползват структурните фондове, Кохезионният фонд и 
други финансови и лостови инструменти; ето защо призовава Комисията и 
държавите членки да създадат иновативни финансови механизми и да улеснят 
използването на тези фондове за финансиране на проекти в областта на енергийната 
ефективност на сгради, производството и транспорта на енергия на местно и 
регионално равнище чрез предлагане на стимули, безвъзмездни средства и заеми и 
призовава Комисията и държавите членки да разпространят ясна, лесно достъпна 
информация относно финансовите инструменти, стимули, безвъзмездни средства и 
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заеми, достъпни за подпомагане на проекти за услуги, свързани с енергийната 
ефективност подчертава, че за да се подобри енергийната ефективност на нови и 
съществуващи жилищни сгради и да се засили използването на възобновяеми 
енергийни източници, планираните мерки в рамките на структурните фондове също 
следва да са включени в регионалните оперативни програми на държавите членки, 
като по този начин се гарантира, че крайните решения се вземат на регионално 
равнище.

10. подчертава значението на интегрирането на измерението на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната ефективност в научноизследователските и 
иновационни стратегии за интелигентна специализация, които държавите членки и 
регионите ще трябва да изготвят, за да получат достъп до финансиране за 
иновациите по силата на  бъдещата политика на сближаване; отбелязва, че 
регионалните и местните органи и заинтересовани страни трябва да играят ключова 
роля при внедряването на най-необходимите иновации в енергийния сектор, така че 
ЕС да постигне своите цели в областта на възобновяемите енергийни източници и 
енергийната ефективност;

11. подчертава факта, че политиката на сближаване и средствата, отпуснати за нея, 
следва да бъдат предоставяни по-ефективно, въз основа на принципите за 
пропорционалност, ефективност на разходите и отчетност; ето защо подкрепя 
използването на финансови инструменти като лостов механизъм за частни 
инвестиции, особено по отношение на големи проекти в областта на енергийната 
инфраструктура, енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници;

12. подчертава значението на редовното преразглеждане на разпределението на 
средства от Кохезионния фонд за енергийни проекти с цел да се повиши степента на 
усвояване и да се насочат средствата към програми, при които усвояването, 
добавената стойност и ефективността са доказани;

13. подчертава значителното предимството на използването на структурните фондове и 
на Кохезионния фонд за въвеждането на информационни и комуникационни мрежи, 
необходими за развитието на сигурна и стабилна интелигентна енергийна мрежа на 
ЕС;

14. споделя вижданията на Комисията за насърчаване и използване на финансовите 
инструменти като част от политиката на сближаване, предвид настоящия недостиг 
на финансови средства и финансовите нужди на ЕС, с цел доизграждане на 
стратегия „Европа 2020“; счита, че тези инструменти може да предоставят ефикасна 
и ефективна подкрепа за инвестиции в потенциално икономически рентабилни 
проекти и да създадат ефект на лоста чрез мобилизиране на допълнителни публични 
или частни съвместни инвестиции, за да се преодолеят несъвършенствата на пазара 
в енергийния сектор, като същевременно се сведат до минимум изкривяванията на 
пазара; счита, че финансовите инструменти следва да са съобразени със 
специфичните потребности на регионите и техните целеви получатели, като по този 
начин може да се подобри съществено достъпът до финансиране в полза на широк 
кръг от социално-икономически субекти на място;

15. подчертава значението от увеличаване на административния капацитет в държавите 
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членки, но без да се увеличава административната тежест, на регионално и на 
местно равнище, а така също и сред заинтересованите страни, с цел изцяло и 
ефективно да се използва финансирането, което ще бъде заделено за енергийни 
проекти (включително в областите на енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми източници), по силата на политиката на сближаване, така че да се 
преодолеят пречките пред ефективното взаимодействие между структурните и 
другите фондове и да се подкрепи ефективното изготвяне и прилагане на 
политиките; призовава държавите-членки да продължат с усилията си да привличат 
и задържат квалифицирани кадри за управлението на фондовете на ЕС;

16. приветства новото предложение относно Механизма за свързване на Европа като 
допълнителен и допълващ инструмент за политиката на сближаване, насочен към 
преодоляване на значителните потребности от инвестиции за модернизиране и 
разширяване на енергийната инфраструктура в Европа, с което да се направи 
принос за целите на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да увеличи до 
възможно най-голяма степен координацията между структурните фондове и 
Кохезионния фонд, от една страна и Механизма за свързване на Европа, от друга.
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