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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 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
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 

б) инвестиции с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове от

                                               
1 Вж. консултативен документ на Комисията „Финансова подкрепа за енергийна ефективност в 
сградите“; Eichhammer, W. и  Проучване на потенциалите за енергоспестяване в държавите членки на
ЕС, страните кандидатки и страните от ЕИП. 2009 г.; Wesselink, B. и  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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попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО;

дейности, попадащи в обхвата на
приложение І от Директива 
2003/87/ЕО;

Or. en

Обосновка
Постигане на езикова яснота.

Изменение 2

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. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – подточка 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 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените 
инфраструктури и в жилищния 
сектор;

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 - буква a - подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) разработване на интелигентни 
разпределителни мрежи за ниско 
напрежение;

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 - буква a - подточка 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 изменението на 
климата;

Or. en


