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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. припомня, че Парламентът вече е приел доклада относно ролята на политиката на 
сближаване на ЕС и на участниците в нея при прилагането на новата европейска 
енергийна политика, както и че в този доклад са включени и въпроси относно 
енергийната ефективност;

2. подчертава, че политиката на сближаване ще изпълнява основна роля при 
прилагането на мерките, необходими за постигане до 2020 г. на целта на Съюза за 
20 % икономии на първичното енергийно потребление, както и при създаването на 
предпоставки за по-нататъшни подобрения в областта на енергийната ефективност 
след тази дата;

3. отбелязва, че основната цел на политиката на сближаване остава намаляването на 
икономическите, социалните и териториалните различия между регионите и счита, 
че политиките за енергийна ефективност не следва да възпрепятстват постигането 
на тази цел; подчертава, че някои от най-бедните региони на ЕС може да имат 
различни приоритети и изискват най-напред инвестиции в други области; 
подчертава, че силата на политиката на сближаване се състои в гъвкавостта й и в 
децентрализираното управление на средствата на местно равнище;

4. изтъква, че инвестициите в енергийна ефективност допринасят за икономическия 
растеж, заетостта – особено на местно и регионално равнище, иновациите, 
енергийната независимост и намаляването на енергийната бедност на 
домакинствата, поради което могат да дадат положителен принос към 
икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че 
разпределянето на средства трябва да се основава на принципите на 
пропорционалност, разходна ефективност и икономическа целесъобразност и не 
трябва да води до увеличаване на административните тежести;

5. подчертава, че бюрокрацията и липсата на яснота по процедурите затрудняват
достъпа до структурните фондове и Кохезионния фонд и са обезсърчили именно 
онези 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 ефективност 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;

6. подчертава, че държавите членки не трябва да изчакват изтичането на окончателния 
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краен срок за транспониране на Директива 2010/31/EО, а следва да инвестират в 
разработването на нови материали и технологии с по-висока енергийна ефективност 
с цел създаване на работни места, възобновяване на промишлеността и повишаване 
на конкурентоспособността на регионите на ЕС;

7. подчертава потенциалните ползи, които носят инициативите JESSICA и ELENA за 
инвестициите в устойчива енергетика на местно равнище, тъй като подпомагат 
градовете и регионите да се включат в жизнеспособни инвестиционни проекти в 
сферата на енергийната ефективност, и призовава за насърчаване на тези 
инициативи;

8. счита, че за финансирането на енергийната ефективност, особено в жилищния 
сектор, от първостепенно значение е възможността да се ползват структурните 
фондове, Кохезионният фонд и други финансови и лостови инструменти; призовава 
Комисията и държавите членки да разпространят ясна, лесно достъпна информация 
относно финансовите инструменти, стимули, безвъзмездни средства и заеми, 
предназначени за подпомагане на проекти за услуги, свързани с енергийната 
ефективност;

9. подчертава значението на интегрирането на измерението на енергийната 
ефективност в научноизследователските и иновационните стратегии за 
интелигентна специализация, които държавите членки и регионите ще трябва да 
изготвят, за да получат достъп до финансиране на иновациите в рамките на 
бъдещата политика на сближаване;

10. изразява загриженост по повод на неотдавнашните събития в държави като 
България, където високите цени на енергията предизвикаха социални вълнения, и 
призовава за целенасочени мерки, така че цената на енергията да бъде достъпна за 
обикновените граждани;

11. подчертава преди всичко потенциалните социални ползи от инвестиции в 
енергийната ефективност, тъй като те могат да допринесат за намаляване на 
разходите за енергия за потребителите; 

12. припомня преди всичко потенциала за икономии на енергия на обществените и 
жилищните сгради, чийто дял в крайното енергийно потребление в Съюза възлиза 
на 40 %, и призовава настоятелно държавите членки да приемат в най-кратък срок 
дългосрочни стратегии за периода след 2020 г. за мобилизиране на инвестиции за 
обновяване на жилищни и търговски сгради с оглед на подобряването на 
енергийните характеристики на сградния фонд съгласно изискванията на Директива 
2012/27/EС;

13. посочва, че до 31 декември 2020 г. всички нови сгради трябва да бъдат с почти 
нулево потребление на енергия, а новите сгради, които са публична собственост и 
се използват от обществеността, трябва да бъдат с почти нулево потребление на 
енергия две години по-рано;  във връзка с това призовава настоятелно държавите 
членки да ускорят изготвянето на национални програми за увеличаване на броя 
сгради с почти нулево потребление на енергия и да въведат разпоредби за 
определяне на характеристиките на сградите с почти нулево потребление на 
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енергия, като се държи сметка за националните, регионалните или местните 
дадености;

14. подчертава значението на политиката на сближаване и на определените за нея 
финансови ресурси за пълното разработване на интелигентни мрежи, което води до 
по-ефикасни енергийни системи в регионите, намаляване на енергопотреблението и 
на енергийната загуба;

15. призовава Комисията да подпомага държавите членки при подобряването на 
административния им капацитет и информационните им канали за постигане на по-
целенасочено използване на съществуващите средства; приканва държавите членки 
да използват пълноценно структурните фондове и Кохезионния фонд за 
стимулиране на инвестициите в мерки за подобряване на енергийната ефективност; 

16. призовава държавите членки да улеснят създаването на финансови механизми за 
мерки за подобряване на енергийната ефективност, така че да се увеличат 
максимално ползите от различните потоци на финансиране, съгласно изискванията 
на Директива 2012/27/EС; призовава Комисията да подпомага държавите членки 
при създаването на инструменти за финансиране и да улеснява обмена на най-добри 
практики сред компетентните национални или регионални институции или органи;

17. настоятелно призовава държавите членки да организират информационни кампании 
във връзка с предимствата на повишаването на енергийната ефективност в 
жилищните сгради, като например по-голям комфорт и по-ниски разходи за 
енергия; същевременно изтъква, че най-ефикасни са мерките за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, а не на отделните единици (напр. 
апартаменти);

18. изразява загриженост по повод на неотдавнашните констатации на Сметната палата, 
в които се посочва, че инвестициите в енергийна ефективност в рамките на 
политиката на сближаване не са били разходно-ефективни вследствие на 
неправилното прилагане и използване на средствата, определени за тази цел;

19. призовава Комисията да изпълни незабавно препоръките на Сметната палата, а 
именно финансирането на мерки за енергийна ефективност, предоставяно в рамките 
на политиката на сближаване, да бъде подложено на правилна оценка на нуждите, 
на редовен мониторинг и използване на съпоставими показатели за изпълнение, 
както и на прозрачни критерии за подбор на проекти и стандартни инвестиционни 
разходи за единица спестена енергия, като се определи максимален допустим 
обичаен период на възвръщаемост.
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