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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. подчертава, че политиката за сближаване е основен инструмент за постигане на 
целта 20-20-20 до 2020 г. и създаване на съгласувана стратегия за европейската 
икономика и, средносрочно и дългосрочно, с най-голяма енергийна ефективност и 
ниски емисии на въглероден диоксид; осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност и възобновяеми енергии не напредва, както се очакваше; 

2. изисква Комисията да определи пречките, които възпрепятстват по-голям процент 
от тези средства да бъдат използвани в областта на енергетиката и да представят 
допълнителни мерки за коригиране на положението;

3. предвид на прегледа на политиката на сближаване и финансовата перспектива за ЕС 
изисква Комисията да гарантира, че пестенето на енергия е автоматично включено 
като условие, когато се отпускат структурни и кохезионни фондове, и заделя по-
голям дял от фондовете за енергийна ефективност и децентрализирани проекти за 
възобновяема енергия;

4. признава, че много социални и икономически ползи могат да бъдат извлечени от 
ефективното използване на ресурсите, по-специално разкриването на свободни 
места, които не подлежат на преместване, както в градските, така и в селските 
области, особено в случая с МСП;

5. подчертава значението на ИКТ при насърчаване на енергийната ефективност и 
социалното, икономическото и териториалното сближаване е ЕС;

6. отбелязва неравномерното развитие на инвестициите в цифровата икономика; 
призовава Комисията и държавите-членки да увеличат своите равнища на подкрепа 
за ИКТ, като насърчават новаторството, и да удвоят усилията за стимулиране на 
инвестициите в нови, отворени и конкурентоспособни високоскоростни мрежи, 
които да предоставят на всички достъп до интернет, и така да намалят цифровото 
разделение на европейските граждани.


