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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите, 
която трябва да обхваща всички ресурси на Европа, включително суровините, напр. 
горива, минерали и метали, но също и ресурси като храни, почви, води, въздух и 
природна среда; подчертава, че политиката следва да насърчава устойчивото 
използване на ресурси и да се съсредоточава върху инвестициите в устойчивото 
развитие на териториите, за да осигури интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 
Европа, който допринася за сигурността на енергийните доставки, за транспорт, 
използващ по-ефективно енергийните ресурси, като същевременно реализира 
потенциала за зелени работни места и конкурентоспособност на европейските 
предприятия и подобрява качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения и
осигурява солидарност между поколенията;

2. подчертава необходимостта инвестициите да бъдат съсредоточени върху енергийната 
ефективност, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност на 
сградите и чистия транспорт, както и върху регионалната инфраструктура за 
производство на енергия от възобновяеми източници, особено в районите в 
неблагоприятно положение; приканва държавите-членки да засилят приноса на 
структурните фондове за устойчивия растеж през настоящия програмен период и 
изисква от Комисията да оцени изменените оперативни програми по небюрократичен и 
експедитивен начин;

3. посочва, че въпреки усилията на ЕС и на националните, регионалните и местните 
органи, все още съществуват смущения във функционирането на споделеното 
използване на ресурсите; подчертава съответно, че с цел да се постигне ефективно 
използване на ресурсите в Европа, на местно, регионално, национално равнище и на 
равнището на ЕС следва да се прилага подобрена координация и полезни 
взаимодействия между широк спектър от области на политиката и техните различни 
инструменти, както и споделяне на най-добри практики в контекста на мрежите от 
местни и регионални органи, свързани с управлението на регионалните фондове, с 
оглед да се гарантира тяхната ефективност и да се насърчава изработването на 
съвместна стратегия за използване на ресурсите; изтъква, че регионалната политика 
вече разполага с координиран и интегриран подход; отбелязва, че съществуват взаимни 
компромиси между някои области на политиката и е необходимо те да се насърчават с 
ясни и основани на доказателства насоки;

4. посочва решаващата роля на регионалната политика за подкрепата на инициативи, 
целящи ефективно използване на ресурсите, по-специално за енергийната ефективност 
на сградите, инвестирането в научните изследвания, иновациите и устойчивото 
развитие, благодарение на нейните дългосрочни програми за развитие, 
децентрализирана административна система и включване на приоритетите на ЕС за 
устойчиво развитие, което я прави особено подходяща за постигането на целта за по-
ефективно използване на ресурсите; в контекста на разискванията за основана на 
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резултати политика призовава за програми и практики, които да гарантират, че 
ключово съображение в регионалната политика е максимално ефективното използване 
на ресурси и счита, че тези приоритети следва да бъдат взети предвид в бъдещото 
законодателство в областта на регионална политика, като се постави акцент върху 
проекти, способстващи за ефективното използване на ресурсите в Европа;

5. обръща внимание на важността на групите региони и държави-членки, които 
изготвят съвместни стратегии за ефективно използване на ресурсите; във връзка с това 
подчертава, че европейското териториално сътрудничество може да играе важна роля 
за постигането на подобни координирани стратегии, както и неотложната 
необходимост от инвестиране в трансгранични инфраструктури, свързани с 
енергетиката и околната среда, за да се гарантира по-ефективна защита и движение на 
ресурсите; призовава освен това за изготвянето на макрорегионални стратегии, 
съсредоточени по-конкретно върху опазването на околната среда, снабдяването с 
енергия и енергийната независимост;

6. подчертава, че за постигане на ефективно използване на ресурсите следва да се 
полагат усилия на регионално и местно равнище, като се вземат предвид потенциалът, 
недостатъците и различните равнища на развитие на европейските региони, и че 
регионалните и местните органи, както и организациите на гражданското общество, 
гражданите и други заинтересовани страни следва да бъдат пряко ангажирани при 
първоначалното планиране и последващото прилагане на съответните мерки съгласно 
принципа за партньорство и чрез подходящо финансиране в рамките на техническо 
подпомагане; този подход, съчетан със стратегията за обществената осведоменост, би 
довел до по-силно чувство на отговорност и по-тясно идентифициране с целите за 
ефективно използване на ресурсите на всички равнища и неговата роля в борбата срещу 
изменението на климата; подчертава необходимостта местните и регионалните органи 
да синхронизират мерките за ефективно използване на ресурсите със стратегията 
„Европа 2020“ и да включат тези мерки в по-широките териториални пактове, които 
обхващат всички водещи инициативи;

7. препоръчва на държавите-членки още от самото начало да включат участници на 
поднационално равнище, включително на местно равнище, при определянето на 
приоритетите, планирането на мерките и тяхното изпълнение; препоръчва освен това да 
бъде проведена консултация с гражданите, за да се осигури платформа за обсъждане и 
информация, тъй като обществеността ще играе съществена роля за изпълнението на 
тези мерки и ще бъде крайният бенефициер от една Европа, в която ресурсите се 
използват ефективно;

8. подчертава необходимостта от общ набор от показатели, който ще даде възможност 
да бъде оценено цялостното въздействие на мерките, предприети на секторно равнище, 
и счита, че Комисията трябва да участва при определянето на тези показатели; 

9. изтъква, че лицата и органите, отговорни за вземането на решения на национално и 
регионално равнище, трябва изцяло да съзнават значението на отделянето на растежа 
от използването на ресурсите; призовава всички държави-членки и региони да положат 
допълнителни усилия за ефективно използване на ресурсите и да подпомагат 
финансирането на научните изследвания и развойната дейност в тази област; 
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подчертава в този контекст, че целите следва да бъдат постижими и достъпни и че 
трябва да бъдат обвързани с дългосрочната цел и пътя към нейното постигане;

10. счита, че прозрачността по отношение на политиката на сближаване и нейния 
програмен цикъл, разпределение на разходите и достъп до информация за 
потенциалните бенефициери на структурните фондове са ключови предпоставки за 
постигането на общите цели на политиката на сближаване;

11. подчертава, че иновациите и научните изследвания са необходими, за да се достигне 
до по-устойчиви модели на производство и потребление;

12. припомня, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) трябва да 
продължи да изпълнява допълнителните цели за ефективно използване на ресурсите и 
борба с енергийната бедност;

13. подчертава, че както предприемачите, така и потребителите държат важен ключ към 
ефективното използване на ресурсите в Европа;

14. подчертава необходимостта от насърчаване на инструмента за финансов 
инженеринг JESSICA за проекти за енергийна инфраструктура и енергийна 
ефективност в градските райони.
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