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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. подчертава, че повишаването на параметрите на енергийната инфраструктура и 
нейното обновяване са съществени фактори за постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020”; отбелязва, че регионалните и местни органи изпълняват най-важната 
роля в процесите, свързани с издаването на разрешения, както и при 
популяризирането на европейските партньорства за иновации пред широките 
обществени маси;

2. изтъква, че сътрудничеството между регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното прилагане на европейските партньорства за 
иновации, като поддържа становището, че макрорегионалните стратегии могат да се 
използват като платформи за сътрудничество по отношение на трансграничните 
проекти;

3. подчертава цялостния характер на политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от създаването на нови секторни фондове, например за 
енергетиката или климата; поощрява Комисията да се поучи от опита, придобит с 
политиката на сближаване, при установяването на мерки, свързани с  енергийната 
политика, по-специално по отношение на подбора на проекти;

4. призовава съответните партньори да популяризират по по-добър начин ползите, 
които може да предложи JESSICA относно енергийната инфраструктура в 
градовете, и да се възползват от тях; посочва потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в рамките на ЕИСП;

5. отбелязва, че стимулите в националните регулаторни системи все още са 
недостатъчни, особено за новаторските проекти и проектите с по-висок риск, като 
например интелигентните мрежи; подчертава, че трябва да се коригират 
националните регулаторни рамки;

6. призовава Комисията да гарантира, че финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на пазарните принципи, но при условие че се защищава 
и общественият интерес – особено на местно и регионално равнище.


