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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. поддържа становището, че инвестициите в енергията от възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат икономическото развитие, иновациите и устойчивия 
растеж в регионите на ЕС и освен това ще създадат работни места;

2. счита, че регионалната политика на ЕС играе ключова роля при насърчаване на 
производството на енергия от възобновяеми източници в общоевропейски мащаб; 
приветства факта, че въвеждането на политика на сближаване и регионална 
политика с цел насърчаване на използването на възобновяема енергия продължава 
да се развива стъпка по стъпка; счита, че е от особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде такава, че да позволи допълнително увеличаване 
на процента на финансиране през предстоящия период;

3. поддържа становището, че инвестициите съгласно фондовете в обхвата на общата 
стратегическа рамка биха могли да спомогнат значително за справяне с 
предизвикателствата, свързани с възобновяемата енергия; обръща внимание също 
така и на значимостта на частните – и най-вече европейските – инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че проектите в областта на научните изследвания и 
развитието, подпомагани в рамките на структурните фондове, особено тези, които 
се изпълняват на равнище, близко до гражданите, са от основно значение за 
развитието на европейския сектор на възобновяема енергия и за справянето с 
конкретни териториални предизвикателства;

4. изтъква, че повишеното производство на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така и на частното финансиране по отношение на 
инвестициите в енергийната инфраструктура; счита, че, например, Европейската 
програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище (ELENA) 
следва да оказва по-голяма подкрепа на широкомащабни инвестиционни проекти в 
областта на възобновяемата енергия и че програмата „Интелигентна енергия –
Европа“ би могла да бъде използвана за насърчаване на приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

5. посочва значимостта на енергийната самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за регионалните икономики; изтъква, че усилията за 
замяна на изкопаемите горива и вноса на енергия с европейска възобновяема 
енергия, произведена на местно равнище, са от значение в дългосрочен план, за да 
се изпълнят целите, заложени в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

6. счита, че стратегиите за устойчива енергия на местно равнище имат съществена 
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роля за регионалното и социалното развитие, тъй като те засилват участието на 
регионалните участници в проектите за възобновяема енергия; отбелязва, че по 
отношение на възобновяемите енергийни източници държавите членки и регионите 
имат свои собствени силни страни и че поради географски различия политиката в 
областта на енергията от възобновяеми източници не може да бъде една и съща във 
всеки регион; посочва, че биоенергията може да спомогне значително за 
насърчаване на управлението на енергията, икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо населените региони и селските райони;

7. поддържа становището, че ефективните проекти за възобновяема енергия следва да 
не се ограничават до вътрешните граници на ЕС, нито пък до външните му граници; 
обръща внимание на значимостта на трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските програми за регионално сътрудничество, 
както и Инструментът за предприсъединителна помощ и Европейският инструмент 
за съседство, следва да бъдат пълноценно използвани с цел подпомагане на 
развитието на възобновяемата енергия; също така подчертава, че най-добрата 
практика следва да се споделя и прилага съгласно тези програми;

8. изтъква, че съгласуваността и постоянството са ключови елементи от политиката на 
ЕС в областта на климата и енергетиката; отбелязва, че не всички поставени цели и 
изисквания, наложени върху производството, могат да бъдат съгласувани във всяко 
едно отношение; изтъква, че в най-лошия случай законодателството, което 
ограничава използването на възобновяема енергия, ще затрудни постигането на 
целите, както и че това би могло да се отрази неблагоприятно на регионалните 
икономики.


