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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, която е водеща, да включи в доклада си следните предложения:

1. подчертава, че мерките в областта на енергийната ефективност са разходоефективен 
начин за повишаване на икономическата конкурентоспособност, за увеличаване на 
сигурността на доставките, намаляване на емисиите на СО2, създаване на работни 
места и за намаляване на недостига на горива;  изразява загриженост във връзка със 
слабото усвояване в редица държави-членки на средства по линия на ЕФРР, 
предназначени за мерки за енергийна ефективност; настоятелно призовава 
държавите-членки да превърнат енергийната ефективност в хоризонтален 
приоритет в своите оперативни програми;   призовава Комисията, националните и 
регионалните органи да улесняват използването на структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като например осигуряване на по-добро разпространение на 
информация на регионално и местно равнище и въвеждане на обслужване „на едно 
гише“; 

2. признава, че една от най-големите пречки пред постигането на енергийна 
ефективност на местно и регионално равнище е необходимостта от предварителни 
инвестиции; изразява убеденост, че всяка мярка, взета на равнище ЕС, следва 
надлежно да отчита последиците за и бюджетните ограничения на общините и 
регионите; следователно препоръчва Комисията да се консултира с местните и 
регионалните представители, за да определи насоки за развитие в областта на 
енергетиката и да осигури финансова подкрепа за местни и регионални проекти 
чрез иновативни програми, използващи съществуващи енергийни източници и 
структурни фондове;

3. подчертава необходимостта от разработване на техническа помощ и финансов 
инженеринг на равнище местни и регионални органи с цел подкрепа на местните 
участници в съставянето на проекти, например чрез използване на механизма за 
техническа подкрепа ELENA на ЕИБ и на опита на дружествата за предоставяне на 
енергийни услуги; 

4. подчертава, че един начин за реализирането на потенциала на ЕС за пестене на 
енергия е бързото и правилно прилагане от страна на държавите-членки на 
законодателството на ЕС в области като енергийните характеристики на сградите, 
енергийното етикетиране и еко-дизайна; призовава Комисията да подкрепи активно 
и да наблюдава процеса на прилагане;

5. отбелязва, че на местно и регионално равнище съществуват редица бариери, по-
конкретно в жилищния сектор в резултат на финансовите разходи и дългите
периоди за възвръщаемост на инвестирания капитал, разделените мерки за 
стимулиране за наематели и собственици, или сложни преговори в сградите с много 
апартаменти; призовава за въвеждане на иновативни, ефективни от гледна точка на 
разходите решения за преодоляване на изброените бариери, като планове за 
благоустройство на кварталите, финансови стимули и техническа подкрепа;
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6. подчертава ключовата роля на регионалните и местните органи в постигането на 
целите за енергийна ефективност и следователно подкрепя многостепенен, 
децентрализиран подход към енергийната политика и енергийната ефективност, 
който да включва Съвета на кметовете и инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода „отдолу нагоре“ в областта на енергийната 
политика на ЕС за градове и региони, чиято цел е да се насърчават чисти, енергийно 
ефективни инвестиции; подчертава, че привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със стратегията „Европа 2020” би предоставило ключов 
механизъм за осъществяване на насърчаване на местното и регионалното развитие, 
което би довело до интелигентен, икономически конкурентоспособен и устойчив 
растеж в държавите-членки, регионите и градовете; 

7. отбелязва, че са налице значителни различия между европейските региони, което 
пречи на определянето на цел за енергийна ефективност като задължителен 
стандарт, която цел би създала прекомерна тежест, по-специално за МСП; 
следователно предлага да бъде въведен постоянен мониторинг на прилагането на 
действащото законодателство и образуването на производства за установяване на 
нарушения в случай на неспазване на законодателството;

8. признава, че до момента политиките в областта на енергийната ефективност не 
взеха в достатъчна степен под внимание фактора обществено приемане когато става 
дума за намаляването на потреблението на енергия; подчертава, че от ключово 
значение за успеха на мерките за енергийна ефективност е не само поведението на 
потребителите, но доверието на потребителите също следва да бъде засилено; 
призовава бъдещият план за енергийна ефективност да предвиди допълнителни 
мерки за подкрепа, за да повиши приемането от страна на обществото; подчертава 
важната роля, която могат да играят регионалното и местното равнище за 
постигането на консенсус.

9. призовава Комисията да въведе мерки за борба срещу енергийната бедност, която 
засяга най-бедните домакинства в Европа, и активно да подкрепи прилагането и 
финансирането на енергийната ефективност по отношение на жилищата;

10. припомня, че предприятията, чрез техните усилия за иновации, играят 
жизненоважна роля в замислянето и осъществяването на мерките за спестяване на 
енергия; изразява надежда, че структурните фондове ще насърчат предприятията да 
участват активно в проекти в сферата на енергийната ефективност;

11. призовава Комисията да обедини действащото европейско законодателство като 
директивата относно екодизайна и директивата за енергийно етикетиране, вместо 
допълнително да го разширява, с цел по-ефикасното прилагане на 
законодателството на ЕС и използване на взаимодействията, особено за 
потребителя.
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