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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 
икономика с ниски въглеродни емисии във всички сектори; припомня обаче 
значението на структурните фондове и на Кохезионния фонд за постигане на 
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 най-уязвимите домакинства;

2. подчертава значението на политиката на сближаване, както и на финансовите 
ресурси, разпределени за нея, за пълноценното развитие на инфраструктурата и 
мрежите за пренос на електроенергия между държавите членки и всички региони на 
ЕС, включително най-отдалечените райони, за изграждането и функционирането на 
вътрешния енергиен пазар, за сигурността на доставките и за постигане на целта на 
сближаване на регионите в ЕС; 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;

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


