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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. Приветства Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. на Комисията и нейната 
цел за осигуряване на равен и всеобщ достъп до енергия за всички европейски 
граждани;

2. Подчертава необходимостта от балансиране на целите за опазване на климата с 
необходимостта от устойчив и конкурентоспособен растеж и енергийна сигурност в 
рамките на регионите; изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че пътната 
карта се основава само на сценарии за целия ЕС и не представя въздействието на 
избора на политики на отделните държави членки и техните региони; 

3. Подчертава, че всички бъдещи действия в областта на енергетиката трябва да 
разпределят справедливо тежестта между европейските региони;

4. Счита, че трябва да се обърне специално внимание на регионите, в които в момента 
въглищата са преобладаващият източник на енергия и/или в които въгледобивът и 
енергопроизводството от въглища са жизнено важни регионални източници на 
заетост; счита, че ще са необходими допълнителни, подкрепяни от ЕС, социални 
мерки, ако желаем населението на тези региони да приеме сценариите на 
Енергийната пътна карта за периода до 2050 г.;

5. Счита че предложенията в Енергийната пътна карта трябва да бъдат подкрепени от 
подходящо финансиране на конкретни програми и че политиката на сближаване не 
трябва да се разглежда като заместител на това финансиране; подчертава, че 
политиката на сближаване може да подкрепя някои области на дейност, като 
например енергийната ефективност, като допълнителен източник на финансова 
подкрепа, но само когато въпросните програми насърчават целите на политиката на 
сближаване;

6. Подчертава, че повечето от сценариите в Енергийната пътна карта не биха били 
възможни без развитието на местните и регионалните интелигентни 
разпределителни мрежи за електричество и газ; счита, че в допълнение към 
трансгранични проекти, Съюзът трябва да приеме мерки за подпомагане за местно 
създаване или ремонт на мрежи, и по-специално за достъп за защитени 
потребители;

7. Отбелязва, че всички прогнози относно бъдещето на енергетиката, включително 
Енергийната пътна карта, се основават на несигурни предположения по отношение 
на технологичните и икономическите промени; поради това подчертава, че всички 
политически варианти и програми, включително тези, свързани с политиката на 
сближаване, трябва да бъдат предмет на постоянно преразглеждане и пренастройка 
и да се основават на възможно най-предпазливите предположения;
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8. Счита – като се има предвид, че всички сценарии в Енергийната пътна карта 
показват, че цените на енергията ще се повишават през следващите години – че 
държавите членки трябва да се споразумеят за действия, с цел гарантиране, че 
повишението на цените е пропорционално спрямо различните нива на доход на 
домакинствата в цяла Европа, и предотвратяване на повишаване на енергийната 
бедност в Европа;

9. Отбелязва, че поради различните географски условия е невъзможно за всички 
региони да се прилага енергийна политика от типа „един размер е подходящ за 
всички“; смята, че на всеки европейски регион следва да бъде позволено да следва 
индивидуален план, насочен към неговото положение и икономика и разработване 
на такива енергийни източници, които могат да изпълняват целите на Енергийната 
пътна карта за периода до 2050 г. най-ефективно; следователно призовава 
Комисията да възприеме стратегия на регионална енергийна специализация; счита, 
че въз основа на подобна специализация, ЕС следва да премине към измерване на 
европейските енергийни цели на равнището на целия ЕС вместо националните цели.


