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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 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;

2. отбелязва, че основната цел на политиката на сближаване остава намаляването на 
икономическите и социалните различия между регионите и счита, че политиките за 
енергийна ефективност не следва да възпрепятства постигането на тази цел; 
подчертава, че някои от най-бедните региони на ЕС може да имат различни 
приоритети и изискват първо инвестиции в други области;

3. изтъква, че инвестициите в енергийна ефективност са с потенциал да допринесат за 
икономическия растеж, заетостта, иновациите и намаляването на енергийната 
бедност на домакинствата, поради което могат да дадат положителен принос към 
икономическото, социалното и териториалното сближаване; 

4. изразява загриженост по повод на неотдавнашните събития в държави като 
България, където високите цени на енергията предизвикаха социални вълнения, и 
призовава за целенасочени мерки за постигане на достъпност на енергията за 
обикновените граждани;

5. подчертава преди всичко потенциалните социални ползи от инвестиции в 
енергийната ефективност, тъй като те могат да допринесат за намаляване на 
разходите за енергия за лицата в неравностойно социално положение; 

6. 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 
саниране на жилищни и търговски сгради с оглед на подобряването на енергийните 
характеристики на сградния фонд, съгласно изискванията на Директива 2012/27/EС;

7. приканва държавите членки да използват пълноценно структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на инвестициите в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност; 

8. 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 да 
създадат инструменти за финансиране и да улеснява обмена на най-добри практики 
между компетентните национални или регионални институции или органи;



PA\931236BG.doc PE508.006v01-004/4PA\931236BG.doc

BG

9. 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;

10. призовава Комисията да изпълни незабавно препоръките на Сметната палата, а 
именно инвестициите в енергийна ефективност в рамките на политиката на 
сближаване да бъдат подложени 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 обичаен период на 
възвръщаемост.


