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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в 
прилагането на новата европейска енергийна политика
(2012/2099(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението от 10 ноември 2010 г., озаглавено „Енергетика 2020 –
Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика“ 
(COM(2010)0639),

– като взе предвид съобщението от 15 декември 2011 г., озаглавено „Енергийна пътна 
карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и 
Директива 2006/32/ЕО (COM(2011)0370),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че общите цели на европейската енергийна политика са 
сигурността на доставките, устойчивостта и конкурентоспособността;

Б. като има предвид, че общите цели на политиката на ЕС на сближаване са 
икономическото, социалното и териториалното сближаване на регионите в Европа 
чрез инвестирането в растеж и работни места;

В. като има предвид, инвестициите в енергетиката в рамките на политиката на 
сближаване биха могли да допринесат за постигане на целите и на двете политики 
чрез насърчаването на растежа в по-слабо развитите региони и разкриването на 
работни места на местно равнище и чрез обезпечаването на сигурността на 
енергийните доставки в целия ЕС;

Общ подход

1. с оглед на негативното въздействие на кризата, което води до увеличаване на 
разликите между регионите в Европа, подчертава необходимостта от силна 
подкрепа от страна на ЕС за сближаването; счита, че европейските енергийни 
проекти биха могли да допринесат за регионалното развитие чрез инвестиции в 
децентрализирани енергийни източници, енергийна ефективност и други мерки, 
подкрепящи растежа и заетостта;

2. подчертава при все това, че програмите в рамките на политиката на сближаване не 
следва да се възприемат като заместител на целесъобразното финансиране на 
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предложенията в рамките на европейската енергийна политика; подчертава, че 
политиката на сближаване може да подкрепя действия, например мерки за 
енергийна ефективност, като допълнителен източник на финансиране, при условие 
че тези програми спомагат за постигането на целите на политиката на сближаване;

3. счита, че регионите в Европа следва да могат да насочват усилията си към 
енергийните източници, които най-добре отговарят на местните условия, и че ЕС 
следва да започне да измерва европейските енергийни цели на равнището на целия 
ЕС; 

4. подчертава, че вследствие на целите на ЕС, свързани с борбата срещу изменението 
на климата, промените в цените на енергията могат да поставят гражданите в по-
слабо развитите региони в ЕС в особено неблагоприятно положение; ето защо 
отправя искане това да се вземи предвид при планирането на действията в рамките 
на политиката на сближаване;

Изграждане на капацитет

5. подчертава, че всички бъдещи цели в рамките на енергетиката следва да се 
основават на справедливото споделяне на тежестта между европейските региони и 
следва да им предоставят възможност за бъдещо развитие; ето защо твърдо вярва, 
че при разпределянето на средствата в рамките на многогодишните финансови 
рамки е необходимо да се вземат предвид не само общите цели за цяла Европа, но и 
институционалният капацитет на регионите в ЕС;

6. изтъква във връзка с големите енергийни проекти евентуалния недостиг на 
капацитет на някои регионални и местни органи, който би могъл сериозно да 
затрудни изпълнението на проектите; ето защо счита, че не само инициативите 
JESSICA (съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските 
райони) и ELENA (европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно 
равнище) и програмата IEE-MLEI („Интелигента енергия – Европа“ —
мобилизиране на енергийните инвестиции на местно равнище) следва да се укрепят, 
но и че всички разпределени средства за енергийни цели в рамките на политиката на 
сближаване следва да се преразгледат в срок до 2018 г., като се вземе предвид 
степента на тяхното усвояване;

7. подчертава, че подкрепя създаването на нови финансови инструменти за енергийни 
проекти, но че тези инструменти следва да допълват прякото отпускане на 
безвъзмездни средства и съфинансирането на енергийни проекти, а не да ги 
заместват; насочва вниманието на държавите членки и Комисията към факта, че 
физическите лица, малките и средните по големина градове и селските общности 
следва да могат да получават, ако отговарят на съответните условия, пряка 
финансова помощ за проекти за повишаване на енергийната ефективност и 
обновяване на сгради, тъй като е вероятно те да не разполагат с нужния 
административен капацитет, за да се възползват пълноценно от други финансови 
инструменти;

Споразумения за партньорство
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8. отбелязва, че с оглед на правилното изпълнение на проектите следва да се проведат 
консултации с регионалните и местните органи относно споразуменията за 
партньорство с цел да им се предостави истинска възможност да оказват влияние 
върху целите, съдържанието на разходите и изпълнението на проектите;

9. изтъква, че договореностите за финансиране в рамките на политиката на 
сближаване следва да осигурят, че се вземат изцяло предвид икономическите, 
социалните и териториалните особености на регионите; 

10. счита, че въпреки че Общата стратегическа рамка предвижда общо и целево 
отпускане на средства и други тематични цели, тези мерки следва да се прилагат по 
гъвкав начин в рамките на споразуменията за партньорство, за да могат държавите 
членки да следват индивидуалните си национални стратегии за постигане на целите 
за 2020 г.; 

11. изтъква необходимостта от прилагане на възможно най-широките условия и 
определения за енергийните проекти, за които е поискано финансиране по линия на 
политиката на сближаване;

Изпълнение и предложения по отношение на политиката

12. отбелязва, че въпреки че държавите членки променят своите енергийни миксове в 
съответствие с целите на ЕС, свързани с борбата срещу изменението на климата, 
много региони зависят от изкопаемите горива; ето защо счита, че следва да се 
приемат не само източниците на енергия с ниски емисии на въглероден двуокис, но 
и всички енергийни източници с ниски емисии, например шистовият газ, в т.ч. 
енергийните източници с преходен характер;

13. подкрепя използването на средства по линия на политиката на сближаване и 
енергийната политика за трансгранични проекти, в които участват като партньори 
трети държави; подчертава, че граничните региони следва да се интегрират в 
системата на ЕС, с цел да се гарантира устойчивото развитие и от двете страни на 
границите; подчертава, че подобно финансиране следва да подлежи на прилагането 
на правилата на ЕС относно енергийните пазари;

14. счита, че следва да се предоставят средства по линия на политиката на сближаване 
за осведомяване на малките и средните предприятия и гражданите относно 
националните схеми за възобновяеми източници на енергия; отбелязва, че това е 
особено необходимо в държавите членки, в които е въведена система на 
„сертификати за произход“;

15. подкрепя преразглеждането на Регламента относно общата система на ДДС 
(Регламент 2006/112/EО), с цел да се предостави възможност за намаляване на 
ставката на ДДС, прилагана спрямо регионалните и местните проекти, целящи 
повишаване на енергийната ефективност, и спрямо купуването на продукти от най-
високия клас за енергийна ефективност съгласно Директива 2010/30/EС;

16. счита, че изключването от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд на проекти, които биха могли да бъдат предмет на Директива 
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2003/87/EО, е вероятно да окаже непропорционално силно въздействие върху по-
слабо развитите региони и да забави тяхното преобразуване в региони с ниски 
емисии;  отправя искане към Комисията да доизясни и определи кои енергийни 
сектори няма да могат да получават финансиране по линия на политиката на 
сближаване и да отмени това правило за проектите, намиращи се в т.нар. „региони 
за сближаване“;

Енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и инфраструктура 

17. изразява съгласие, че енергийната ефективност е от съществено значение за 
енергийните цели на ЕС и че тя следва да се насърчава преди всичко в рамките на 
структурата на тематичната концентрация; счита, че мерките на ЕС следва да 
подпомагат енергийната ефективност по отношение както на потреблението, така и 
на производството на енергия;

18. подчертава, че всяка една политика на ЕС в областта на енергетиката изисква 
развитието на местни и регионални интелигентни мрежи за разпределение и пренос 
на електроенергия и газ, както и на съоръжения за складирането на газ; счита, че 
тематичната концентрация в рамките на енергетиката следва да подкрепя 
създаването и обновяването на мрежите;

19. отбелязва необходимостта от енергийна ефективност и развитие на възобновяемата 
енергия в селските райони; подчертава нарастващия потенциал за енергоспестяване 
в домакинствата в селските райони, във връзка с който може да е необходимо да се 
въведат новаторски механизми за финансиране; подкрепя мерките за улесняване на 
достъпа до нови технологии в селските райони;

20. отбелязва дисбаланса между различните държави членки по отношение на 
устойчивото използване на ресурси; заема становището, че следва да се активизират 
мерките за подпомагане на ефективното използване на ресурсите и рециклирането 
на материали;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


