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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че наличието на сигурна, устойчива и конкурентоспособна енергетика и 
на подходящи, интегрирани и надеждни енергийни мрежи с ефективни вътрешни 
връзки представлява едно от основните бъдещи предизвикателства за всички 
региони на ЕС; подчертава, че повишаването на параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване, насърчаването на трансевропейските 
енергийни мрежи и възобновяемите енергийни източници, създаването на 
вътрешни връзки между електроенергийните и газопреносните мрежи и 
интегрирането на изолирани части от ЕС в европейския енергиен пазар са 
съществени фактори за постигането на целите 20-20-20, както и на целите на 
стратегията „Европа 2020”; отбелязва, че в редица страни равнището на 
междусистемните връзки е под прага от 10%; подчертава, че политиката на ЕС в 
областта на енергетиката трябва да бъде координирана и определена на равнище 
континент, както и че свързаните със съседни страни европейски мрежи ще 
стимулират конкуренцията на общия европейски енергиен пазар и ще увеличат 
солидарността сред държавите членки; счита, че Съюзът, държавите-членки и 
регионалните органи трябва да си сътрудничат в това отношение, за да се подобри 
не само трансграничната инфраструктура, но и инфраструктурата, позволяваща 
осъществяването на преноса до и от енергопреносните магистрали, както и 
разпределението на национално равнище; подчертава, че регионалните и местни 
органи, в сътрудничество с националните структури за „обслужване на едно гише“, 
изпълняват важна роля в устойчивото планиране, в процесите, свързани с 
издаването на разрешения, както и при популяризирането на енергийните 
инфраструктурни проекти сред широките обществени маси; 

2. подчертава, че най-голямото предизвикателство се състои в обезпечаването на 
одобрението на местната общественост за енергийните инфраструктурни проекти; 
изразява убеждение, че одобрението и доверието на представителите на 
обществеността и на лицата, натоварени с вземането на решения, могат да бъдат 
спечелени единствено чрез провеждането на открити и прозрачни разисквания в 
периода непосредствено преди вземането на решенията относно енергийните 
инфраструктурни проекти;

3. подчертава, че е необходимо да се модернизира енергийната система на ЕС като 
цяло и Съюзът да окаже подкрепа на държавите-членки и регионите при 
изпълнението на тази задача, както и че всички региони, включително най-
отдалечените райони, трябва да бъдат приобщени на всички етапи и във всички 
процедури по прилагане с оглед поддържане на териториалното сближаване; 

4. настоятелно призовава Комисията да извърши преглед на съществуващата 
енергийна инфраструктура и да представи предложения за създаването на нов 
инфраструктурен капацитет, за да се гарантира, че нейните политики в областта на 
енергийната инфраструктура осигуряват възможност за регионите да бъдат както 
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производители, така и потребители на устойчива енергия; изтъква, че това се 
налага от съображения за сигурност, а също така и поради икономически причини;

5. призовава Комисията да представи амбициозна стратегия за сектора, свързан с 
топлоенергийните и охладителни инсталации;

6. заявява, че развитието на регионалното производство на електроенергия е важно 
средство за гарантирането на енергийна независимост в различните части на 
Европа, особено в Балтийския регион, който остава изолиран и зависим от един-
единствен източник на доставки; отбелязва, че регионите разполагат с широка гама 
от ресурси, които могат да използват, включително възможностите, предоставяни 
от природните ресурси, като целта в бъдеще следва да бъде тяхната експлоатация в 
пълна степен, за да се диверсифицира производството на енергия;

7. отбелязва, че ЕФРР допринася в сериозна степен за финансирането на проекти в 
областта на енергетиката и други инфраструктурни проекти, и изтъква 
значителната роля на политиката на сближаване на местно и регионално равнище 
за подобряването на енергийната ефективност и постигането на целите за 
възобновяема енергия на Съюза;

8. изтъква необходимостта от цялостна оценка на въздействието върху околната среда 
на проектите за енергийна инфраструктура, както и важността на изготвянето на 
подходящи планове за реакция в случай на извънредни ситуации, свързани с 
енергийната инфраструктура, по-специално с цел избягване на екологични 
катастрофи; подчертава, че плановете за реакция следва да предвиждат начина за 
справяне с тези събития от техническа и икономическа гледна точка;

9. изтъква, че сътрудничеството на национално и европейско равнище между 
общините и регионите допринася за премахването на „енергийните острови”, за 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар и за изпълнението на енергийните 
инфраструктурни проекти; поддържа становището, че целта за европейско 
териториално сътрудничество на политиката на сближаване и макрорегионалните 
стратегии могат да увеличат възможностите за сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти с оглед постигане на ефикасни и интелигентни 
междусистемни връзки между неконвенционалните местни и регионални 
източници на енергия и големите енергийни мрежи; подчертава, че подходящото 
координиране на инфраструктурните проекти може да гарантира възможно най-
доброто съотношение себестойност/ефективност, както и да максимализира 
ефикасността на средствата от фондовете на ЕС; в този контекст счита, че 
регионалното сътрудничество следва да се подобри, по-специално с оглед 
гарантиране на добра връзка между установените приоритети и европейските 
региони;

10. подчертава важността на увеличаването на капацитета за междусистемни връзки на 
енергийните мрежи на трансгранично равнище и изтъква, че е важно да се осигури 
финансирането, необходимо за постигането на посочените цели, включително 
териториалното сближаване;

11. приветства решението да се постави ударение върху малък брой инфраструктурни 
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приоритети за периода до 2020 г. чрез съсредоточаване на вниманието върху 
проекти от европейска значимост; призовава Комисията да разработи точни 
критерии за подбора на тези проекти, в тясна координация с държавите-членки и 
регионалните и местните заинтересовани страни;

12. изтъква, че е необходимо да се ускори интегрирането на вътрешния енергиен пазар 
чрез насърчаване, в частност, на проекти, които да гарантират, че съседните страни 
имат добре балансиран национален енергиен микс;

13. призовава ЕС и държавите-членки да определят задължителни цели за 
междусистемни връзки между държавите-членки – чрез специализирани 
регионални платформи или в съответствие с регионални инициативи – с оглед 
улесняване на планирането, прилагането и надзора на очертаните приоритети и 
съставяне на инвестиционни планове и специфични проекти;

14. изтъква важното значение на проектите относно Южния коридор, които целят 
изпълнението на основната цел на ЕС за диверсифициране на неговите маршрути 
за енергийни доставки;

15 подчертава цялостния характер на политиката на сближаване и призовава 
Комисията да не създава нови секторни фондове, например за енергетиката или 
климата; насърчава Комисията да се основава на придобития с политиката на 
сближаване опит при установяването на мерки, свързани с енергийната политика, 
по-специално по отношение на подбора на проектите;

16. поддържа становището, че структурните фондове предлагат възможност за 
подпомагане на инвестиции, предназначени специално за енергийната 
инфраструктура; счита обаче, че подобни инвестиции следва да се ограничат до 
регионите, в които по политически и географски причини пазарът среща много 
повече трудности при предоставянето на решения за проблемите с енергийните 
доставки; призовава също така подкрепата, предоставяна по линия на структурните 
фондове, винаги принципно да се обвързва с приемането на търговски подход и 
спазването на принципа за споделена отговорност по отношение на финансирането; 

17. призовава ЕС да финансира енергийни проекти, които не успяват да привлекат 
частни инвеститори, но са от съществено значение за посрещането на енергийните 
нужди на изолираните части на ЕС, чрез свързването им с европейските 
електроенергийни и газопреносни мрежи, като неразделна част от процеса на 
създаването на единен енергиен пазар на ЕС; 

18. подкрепя бързото лансиране на партньорството за иновации „Интелигентни 
градове“ и призовава съответните партньори, участващи в процесите на планиране 
във връзка с устойчивото градско развитие, в по-голяма степен да популяризират и 
да се възползват от преимуществата, които могат да предложат JESSICA и ELENA 
по отношение на инвестициите в устойчива енергия на местно ниво, с цел да се 
помогне на градовете и регионите да се включат в перспективни инвестиционни 
проекти в областта на енергийната ефективност, енергийните източници, при които 
се прилага безостатъчно изгаряне, и възобновяемите енергийни източници, както и 
устойчивия градски транспорт; освен това отбелязва потенциала на 
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трансграничното финансиране със съседните държави в рамките на Европейския 
инструмент за съседство и партньорство;

19. отбелязва, че стимулите в националните регулаторни системи все още са 
недостатъчни, особено за проектите с по-висок риск и новаторските проекти, като 
например интелигентните мрежи; подчертава, че трябва да се коригират 
националните регулаторни рамки, и в това отношение изисква Комисията да 
проучи до каква степен националните регулаторни стимули са задоволителни и 
подходящи; призовава Комисията да обмисли дали да въведе система от премии и 
стимули за държавите-членки и регионите, които не само да помогнат да се 
гарантира по-бързото обработване на проектите от европейски интерес, но и да 
насърчават ориентирани към технологиите инвестиции и качествено подобряване и 
иновации в енергийната инфраструктура;

20. призовава за ускоряване (най-много до пет години) и опростяване („обслужване на 
едно гише“) на процедурите за издаване на разрешение; подчертава 
необходимостта Комисията да възприеме многостепенен подход на управление, да 
се отреди по-важна роля на действията в определени области на регионално и 
местно равнище при определянето на проекти от европейски интерес, приоритети 
за енергийната инфраструктура и сигурност, маршрути на доставките, обекти за 
производство и преработка на енергийни продукти, както и съхраняване и 
третиране на отпадъците, тъй като местните и регионалните органи са нужни 
партньори, що се отнася до планирането, финансирането и комуникацията, и 
трябва да продължат да участват пълноценно във всяка фаза от проектирането и 
изпълнението на проектите (включително определянето на приоритети, 
съставянето на проекти, вземането на решения, прилагането и финансирането, 
практическото изпълнение и оценяването); изтъква, че всяко сближаване на 
процедурите за издаване на разрешения на равнище ЕС трябва да бъде в 
съответствие с принципа за субсидиарност; подчертава интегрирания подход на 
политиката на сближаване, който обединява няколко различни фонда, и призовава 
Комисията да се придържа към него;

21. призовава Комисията да прецени дали модернизацията и повишаването на 
параметрите на съществуващите енергийни коридори е за предпочитане пред 
изграждането на нови коридори по отношение на ефективността на разходите и 
общественото одобрение; призовава също така да се оцени капацитетът за 
междусистемни връзки на регионите;

22. счита, че настоящият икономически климат подчертава необходимостта от 
приемане на цялостен подход по въпросите на енергетиката, като се отчитат в 
необходимата степен техните икономически, екологични и социални аспекти; 
отбелязва, че следва да се обърне внимание на положителните и отрицателните 
странични ефекти, за да се гарантира в средносрочен и дългосрочен план, че 
всички европейски граждани имат достъп до сигурна и устойчива енергия на 
достъпни цени;

23. припомня, че третият енергиен пакет създава задължение за регулаторите при 
определянето на тарифите да оценяват инвестициите не само въз основа на ползите 
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за техните държави-членки, но и въз основа на ползите за целия ЕС; настоятелно 
призовава Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори да 
гарантира, че нейните членове вземат под внимание това задължение, и призовава 
Комисията да обмисли компенсаторни механизми, в случай че разходите и ползите 
не могат да бъдат справедливо разпределени чрез определяне на тарифите, като 
компенсацията за това се споделя със засегнатите градове и региони;

24. призовава Комисията да гарантира, че финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на пазарните принципи, с цел да се избегне 
нарушаване на правилата за конкуренцията и създаването на фалшиви стимули за 
инвестиране, както и че се избягват необосновани колебания между държавите-
членки, но при условие че се защищава и общественият интерес – особено на 
местно и регионално равнище, както и в териториите със специфични географски 
характеристики, като острови, планински региони и много слабо населени райони –  
чрез ограничен обем публично финансиране, което трябва да води до иновационен 
микс от финансови инструменти, стимулиращ частните инвестиции;

25. отбелязва проблемите в тези региони, доминирани от ограничен брой пазарни 
участници, което води до бавно развиване и обновяване на инфраструктурата; 
изразява съжаление, че това пречи на универсалното прилагане на принципа 
„потребителят плаща“, и следователно счита, че в подобни случаи все още може да 
е необходимо публично финансиране, с цел да се изгради необходимата 
инфраструктура за разработването на тези национални и регионални енергийни 
пазари като част от европейския енергиен пазар; призовава Комисията в това 
отношение да преразгледа правилата в областта на държавните помощи и ако е 
необходимо, да внесе предложения за изменение на тези правила, така че да се 
позволи на държавите-членки да насърчават модернизирането на 
инфраструктурата;

26. призовава Комисията да изготви нов документ с насоки относно публичното 
финансиране на проекти и действащото законодателство в областта на държавните 
помощи, който да съдържа ясни критерии за публичното финансиране на 
енергийна инфраструктура; подчертава, че въпросният документ трябва да бъде 
изготвен съвместно от ГД „Енергетика”, ГД „Конкуренция” и ГД „Регионална 
политика”, за да се предотврати противоречие между правилата на Комисията;

27. призовава да бъдат предприети мерки за гарантиране на съответствие с 
международните споразумения, като Конвенцията от Еспоо, преди да се 
предприемат или доразвиват трансгранични проекти, и обръща внимание, в 
контекста на разширяването на енергийните мрежи, на необходимостта от 
насърчаване на по-тясно сътрудничество, по-специално между Русия, Беларус и 
балтийските държави, и във връзка с това от развиване на диалога в сферата на 
енергетиката между ЕС и Русия, по-специално с оглед постигане на целта за 
енергийна сигурност за държавите и регионите на ЕС;

28. подчертава важността на по-тясното и по-ефективно сътрудничество с частния 
сектор и с финансовите институции, особено с Европейската инвестиционна банка 
и Европейската банка за възстановяване и развитие, за да бъде насърчено 
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необходимото финансиране, по-специално за приоритетните трансгранични 
проекти; призовава Комисията да проучи други иновационни финансови 
инструменти и да помогне за популяризирането на установяването на публично-
частни партньорства, за които местните, регионалните и националните органи да 
предоставят стимули и необходимата нормативна уредба и политическа подкрепа; 
подчертава в този контекст необходимостта от развиване на техническа помощ и 
финансов инженеринг на равнището на регионалните и местните органи с цел 
подпомагане на местните участници при съставянето на проекти за енергийна 
ефективност, например чрез използване на механизма за техническа подкрепа 
ELENA на ЕИБ и на опита на ESCO, в случай че се касае за инфраструктура в 
областта на енергийната ефективност;

29. изтъква, че произтичащите от местоположението им географски пречки 
затрудняват изключително много включването на островните и планинските 
райони в енергийните мрежи на ЕС; следователно призовава Комисията да вземе 
предвид различните обстоятелства в регионите и да се съсредоточи специално 
върху регионите със специфични географски и демографски характеристики, като 
острови, планински региони и слабонаселени райони, за да се постигне по-голяма 
диверсификация на енергийните източници и насърчаване на възобновяемите 
енергийни източници, така че да се намали зависимостта от вноса на енергия;  
призовава Комисията да включи сред приоритетите си в областта на енергийната 
инфраструктура за 2020 г. специалното положение на островните енергийни 
системи;

30. отбелязва необходимостта от насочване на вниманието върху инфраструктурата за 
възобновяеми енергийни източници и от нейното насърчаване, по-специално 
интелигентната, децентрализирана енергийна инфраструктура, в съчетание с 
насърчаването на енергийната ефективност, с цел намаляване на зависимостта от 
изкопаемите горива и намаляване на замърсяващите емисии; изтъква във връзка с 
това огромния икономически потенциал за регионалното развитие в областта на 
производството на възобновяема енергия, в съответствие със спецификата на 
региона; в това отношение привлича вниманието върху възобновяемите енергийни 
източници и техния потенциал в различните европейски региони, както и върху 
необходимостта от обезпечаването им с интелигентна мрежа с добри 
междусистемни връзки и достатъчен производствен капацитет; освен това 
подчертава, че проектите за възобновяема енергия могат да имат успех единствено 
ако националните преносни мрежи са достатъчно модерни, за да отговарят на 
естеството на тази нова енергия; поощрява мрежовите връзки с помпено-
акумулиращи водноелектрически централи в региона на Алпите и в северните 
страни;

31. като има предвид значението на регионалните стратегии за устойчива енергия, 
дължащо се на потенциала им за развитие, подчертава необходимостта от 
установяване на платформа за обмен на придобитите в регионите най-добри 
практики, вземайки под внимание успешните примери от общини и региони, които 
са специализирани в областта на възобновяемите енергийни източници, 
енергоспестяването и енергийната ефективност; във връзка с това призовава за 
система за консултации и извършване на оценки с цел откриване, споделяне и 
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възприемане на най-добрите практики и познания относно приемането на 
инфраструктурата от обществеността при наличие на такава възможност.
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