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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането и въздействието на мерките за енергийна ефективност в 
рамките на политиката на сближаване
(2013/2038(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 3 и член 6 Договора за ЕО,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за 
създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1164/94,

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 
2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО,

– като взе предвид Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид доклада на Комисията от 18 април 2013 г., озаглавен „Финансова 
подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на сградите“ (COM(2013)225),

– като взе предвид глава 5 („Разделението на европейците по отношение на чистата 
енергия и енергийната бедност“) от доклада на Европейския институт на 
професионалните съюзи (European Trade Union Institute, ETUI) „Сравнителен анализ 
в трудова Европа през 2013 г.“, Брюксел, 2013 г.,

– като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета,

– като взе предвид своя доклад от 30 април 2013 г. относно социалните жилища в 
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Европейския съюз1,

– като взе предвид доклада на Съвета от 4 март 2013 г., озаглавен „Изпълнението на 
Европейския семестър – обобщаващ доклад“ (6754/13),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия 
„Европа 2020“ (SEC(2011)17),

– като взе предвид статистическия наръчник на Комисията от 2012 г., озаглавен 
„Енергията на ЕС в цифри“2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено 
„Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика“ (COM(2008)876),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено 
„План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ 
(COM(2006)545),

– като взе предвид специалния доклад № 21/2012 на Сметната палата, озаглавен 
„Разходна ефективност на инвестициите в енергийна ефективност в рамките на 
политиката на сближаване“,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно европейския план за 
икономическо възстановяване3,

– като взе предвид доклада на KfW Research, озаглавен „Въздействие на програмите 
за насърчаване на KfW (германска банка за възстановяване) в областта на енергийно 
ефективното строителство и блугоустройство върху публичните бюджети“4,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно ролята на 
политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в прилагането на новата 
европейска енергийна политика5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност” (COM(2011)112),

– като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите6,

– като взе предвид доклада на Комисията от 18 април 2013 г., озаглавен „Политика на 
сближаване: стратегически доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата 

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Приети текстове, P6 TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0017.
6 Приети текстове, P7_TA(2012)0223.
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за периода 2007—2013 г. (COM(2013)210),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 май 2012 г., 
озаглавено „Енергийната ефективност в градовете и регионите – акцент върху 
различията между селските области и градовете“1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 14 декември 2011 г., 
озаглавено „Енергийна ефективност“2,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, 
озаглавено „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност3,

– като взе предвид документа във връзка с проектите MARIE/ELIH-MED, озаглавен 
„Подобряване на средствата за транснационално сътрудничество в програмата MED 
с цел предоставяне на отговор на предизвикателствата в областта на енергийната 
ефективност в сградите“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „План за 
енергийна ефективност, 2011 г.“ (COM(2011)109),

– като взе предвид препоръките на структурните и кохезионните фондове за 
инвестиции в устойчива енергия (SF Energy Invest), озаглавени „Практически 
препоръки за увеличаване на споделянето на инвестициите за устойчива енергия в 
следващия програмен период на структурните и кохезионните фондове 2014-2020 
г.4,

– като взе предвид доклада, предаден на Комисията от „Исмери Европа“ (Ismeri 
Europa), озаглавен „Мрежа за експертна оценка, предоставяща политически анализ 
относно изпълнението на политиката на сближаване 2007-2013 г. - синтез на 
националните доклади 2011 г.“,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавена „Рамка 
за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ 
(COM(2013)169),

– като взе предвид проучването на „Копенхаген икъномикс“ (Copenhagen Economics), 
озаглавено „Многобройни ползи от инвестирането в енергийно ефективно 
обновяване на сгради“5,

– 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 (A7-0000/2013),

                                               
1 OВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 52.
2 ОВ C 54, 23.2.2012 г., стр. 49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571
4http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
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A. като има предвид, че подобрената енергийна ефективност (EE) означава използване 
на по-малко енергия за равностойно равнище на икономическа дейност или услуга1;

Б. като има предвид, че насърчаването на ЕЕ се определя от член 194, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в контекста на 
създаването и функционирането на вътрешния пазар и необходимостта от опазване 
и подобряване на околната среда;

В. като има предвид, че постигането на EE е основен приоритет за Комисията и 
държавите членки, както се пояснява в една от целите на ЕС до 2020 г. за 
увеличаване на ЕЕ с 20%;

Г. като има предвид, че инвестирането в EE може да донесе икономически, социални и 
екологични постъпления;

Д. като има предвид, че своевременното и ефективно прилагане на Директивата за 
енергийна ефективност може да намали значително потреблението на енергия, да 
ограничи вноса на изкопаеми горива, да създаде нови работни места, да осигури 
социална закрила и премахване на енергийната бедност;

Е. като има предвид, че в настоящия програмен период 2007-2013 г. за енергийна 
ефективност в рамките на бюджета на политиката на сближаване бяха отпуснати 5,5 
млрд. евро;

Ж. като има предвид, че в последният доклад на Комисията2 се заключава, че до края 
на 2011 г. почти 3.8 млрд. евро са били отпуснати за конкретни проекти за ЕЕ, 
включително револвиращи фондове, което представлява размер на изпълнение от 
68%;

З. като има предвид, че в своя обобщаващ доклад от март 2013 г.3 Съветът определи 
сред факторите, влияещи неблагоприятно на развитието на EE, липсата на 
достатъчно информация и финансови стимули, ниския профил на мерките за 
енергийна ефективност и незадоволителното прилагане на съществуващото 
законодателство, като отбелязва, че тези фактори са по-практически, отколкото 
регулиращи;

Общи бележки

1. подчертава, че в настоящия период на криза подобряването на ЕЕ може да се окаже 
решаващо средство за повишаване на конкурентоспособността и създаване на 
работни места и растеж и представлява печеливша възможност в борбата срещу 
изменението на климата;

2. подкрепя ангажимента на ЕС за постигане на целта за увеличаване на ЕЕ с 20% до 

                                               
1COM (2006)545 окончателен, съобщение на Комисията, озаглавено „План за действие за енергийната 
ефективност: осъществяване на потенциала, 19 октомври 2006 г.
2 COM(2013)225 окончателен, Доклад на комисията до Европейския парламент и Съвета относно
финансовата подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на сградите, 18 април 2013 г.
3 Обобщаващ доклад на Съвета № 6754/13:изпълнение на европейския семестър, 4 март 2013 г.
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2020 г.; отбелязва със загриженост, че текущите оценки на усилията за икономии на 
енергия , предприети или обявени от държавите членки, показват, че може да се 
постигне само 9% подобрение; в тази връзка настоятелно призовава държавите 
членки да въведат допълнителни усилия за постигане на целта „ЕС 2020“;

3. отбелязва, че насочването на публичните разходи към енергоефективни продукти, 
начини на транспорт, сгради, промишленост, строежи и услуги може да спомогне за 
намаляване на разходите за енергия на публичните органи и осигурява по-добро 
използване на публичните средства;

4. подчертава, че държавите членки следва да разглеждат използването на 
структурните фондове за ЕЕ като възможност за инвестиция с голям ефект на лоста, 
а не като разход;

5. призовава Комисията да подобри правната сигурност по отношение на правилата за 
регионална държавна помощ (RSA), приложими за социалните жилища или 
инвестициите в устойчиви сгради и енергия;

6. припомня, че в момента над 9% от гражданите на ЕС не могат да поддържат 
домовете си достатъчно отоплени; отбелязва, че енергийната бедност е особено 
тежка в новите държави членки и в повечето случаи се дължи на незадоволителни 
енергийни характеристики на сградите; призовава Комисията да проучи подробно 
връзката между подпомагането на EE, енергийната бедност и уязвимите 
потребители;

7. подчертава необходимостта да се гарантира целенасочено подпомагане на 
инвестициите за социални жилища; призовава държавите членки и всички 
заинтересовани страни да отделят значително място на социалните жилища в 
националните програми за реформа и в определянето на стратегическите 
приоритети в рамките на споразуменията за партньорство за следващия програмен 
период 2014—2020 г.;

Следващият програмен период 2014-2020 г. и законодателните промени

8. припомня смекчаването на регламентите на Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), настъпило през 2009 г., в областта на енергийната ефективност, с 
което жилищата във всички части на ЕС станаха допустими за подпомагане при 
таван от 4%; отбелязва със загриженост, че на практика това политическо действие 
не доведе до съществено увеличаване на средствата, насочени за тази цел; 
подчертава значението на правна яснота относно мерките за ЕЕ преди началото на 
новия програмен период 2014-2020 г.;

9. приветства новите възможности, които предлагат ЕФРР и Кохезионния фонд, и по-
важната роля, която им е предоставена за осъществяването на целите на ЕЕ през 
новия програмен период 2014-2020 г.; подкрепя по-специално бъдещата роля на 
финансиране на политиката на сближаване в целия жилищния сектор;

10. твърдо поддържа позицията си в продължаващите преговори за регламент относно 
ЕФРР по отношение на определени проценти, които ще се използват по конкретни 



PE510.707v01-00 8/14 PR\935743BG.doc

BG

тематични цели за всяка категория региони, което ще гарантира сериозно 
увеличение на разпределените части за ЕЕ и за възобновяеми енергийни източници; 
припомня, че целевото отделяне на средства е от решаващо значение за по-лесното 
мобилизиране на местни участници и спомага за създаването на стабилни, 
дългосрочни програми за обновяване;

11. приветства предложението на Комисията за разширяване на използването на 
иновативни финансови инструменти (ФИ) в ЕФРР в предстоящия програмен период 
2014-2020 г. за всички тематични цели, включително EE;

12. подкрепя предложенията на Комисията за опростяване на структурата на 
структурните фондове в новия програмен период 2014-2020 г.; вярва, че 
приключването на преговорите относно Регламента за общите разпоредби (РОР) 
следва да доведе до успешно едновременно използване на различни фондове, което 
ще бъде от полза в значителна степен за по-големи проекти за ЕЕ;

13. приветства напредъка, постигнат в преговорите относно РОР по отношение на 
споразуменията за партньорство; в тази връзка призовава държавите членки и 
управляващите органи да използват правилно този механизъм като организират 
форуми за широка консултация със съответните заинтересовани страни в областта 
на енергийната ефективност при подготвянето на оперативните програми (ОП);

14. призовава държавите членки да приведат своите национални, регионални и местни 
стратегии в областта на енергията и климата в съответствие с целите на ЕС; по-
конкретно насърчава държавите членки да укрепят връзките между съответните им 
национални планове за действие за енергийна ефективност и оперативните 
програми с цел да се гарантира, че европейските структурни и инвестиционни 
фондове ще бъдат част от последователна стратегия, като същевременно отговарят 
на териториалните нужди; посочва, че това може да бъде засилено в новата рамка на 
предварителните условия;

15. в навечерието на приключването на преговорите по МФР още веднъж припомня на 
държавите членки значението на един добре обезпечен със средства бюджет за 
многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., в която политиката на 
сближаване може и следва да действа като двигател за възстановяване;

Повишаване на осведомеността и значението на разпространението на 
информация

16. призовава Комисията допълнително да подобри и да разпространява непълната и 
асиметрична информация, която понастоящем е на разположение по въпросите на 
ЕЕ, ползите от инвестициите в ЕЕ, най-добрите методологии и доставчиците на 
съответните услуги;

17. подчертава, че липсата на подробна информация относно характеристиките на 
сградния фонд на регионално равнище представлява значителна пречка за 
националните и регионалните органи при формулирането на стратегии и планове;

18. насърчава управляващите органи да подобрят видимостта на оперативните 
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програми и възможностите за устойчиви енергийни проекти, които те предлагат на 
потенциалните бенефициенти; предлага това да стане чрез създаването на 
национални интернет страници, платформи или бази данни за потенциални 
бенефициенти и заинтересовани страни, организиране на семинари и мероприятия 
за информиране на целеви групи, както и чрез мерки за подобряване на видимостта 
и достъпа до съществуващите интернет ресурси (като уеб портала Build Up 
(Изграждане) и ръководството за инвестиции в енергия SF Energy Invest);

19. насърчава управляващите органи, в бъдещия програмен период 2014—2020 г., да 
насърчават интегрирани проекти чрез приемане на цялостен подход спрямо ЕЕ на 
териториално равнище, по-специално чрез използване на новите инструменти за 
стратегическо програмиране, като например интегрираните териториални 
инвестиции, и чрез включване на съществуващи инициативи, като Споразумението 
на кметовете, с оглед подпомагане разработването на интегрирани планове;

20. предлага Комисията, държавите членки и управляващите органи да установят 
съгласувани действия за изпълнение и управление на проекти за ЕЕ, финансирани 
от европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед насърчаване на така 
необходимия диалог и обмен на най-добри практики;

Изграждане на капацитет и техническа помощ

21. призовава държавите членки да изпълнят препоръките на Комисията1 и да засилят 
изграждането на капацитет, като използват бюджетите за техническа помощ, за да 
могат местните и регионалните участници и тези от гражданското общество да 
вземат участие в регионални стратегии за адаптиране към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него;

22. признава, че преходът към енергоефективни технологии изисква нови умения, 
основаващо се на екологично съзнание професионално обучение и специално 
обучение в строителството и други сектори; във връзка с това насърчава държавите 
членки да продължат да използват средства за предоставяне на техническа помощ 
на всички равнища (например чрез Европейската програма за подпомагане в 
областта на енергетиката на местно равнище (ЕЛЕНА); освен това призовава 
държавите членки да се възползват от структурните фондове за преквалификация и 
повишаване на квалификацията на работници за нововъзникващите работни места в 
нисковъглеродната икономика;

Роля на финансовите инструменти

23. подчертава, че една комбинация от безвъзмездни средства и ФИ може да послужи 
като успешен и иновативен подход за увеличаване на частното финансиране, 
създаване на нови модели на публично-частни партньорства и засилване на 
иновациите;

24. посочва, че усилията за осигуряване на финансиране за инвестиции в 

                                               
1 Съобщение на Комисията относно приноса на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на
стратегия „Европа 2020“, януари 2011 г.
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енергоефективни проекти често са възпрепятствани от пазарни и регулаторни 
бариери и пречки, свързани с доверието, като например високи първоначални 
разходи за инвеститорите и трудности при прогнозиране на точния потенциал за 
енергоспестяване;

25. подчертава със загриженост, че настоящата икономическа и финансова криза, както 
и мащабните мерки за строги икономии, прилагани в рамките на ЕС, все повече 
затрудняват намирането от страна на държавите членки на необходимото 
финансиране за съфинансиране на програмите на политиката на сближаване, 
свързани с ЕЕ; във връзка с това счита, че е от съществено значение да се намерят 
нови иновативни начини за финансиране на проекти за ЕЕ;

26. признава подкрепата на Комисията за засилване на ролята на новите и иновативни 
ФИ през следващия програмен период 2014–2020 г.; подчертава, че липсата на 
навременно предоставяне и на правна яснота представлява значителна трудност за 
държавите членки, както и за други заинтересовани страни, участващи в 
управлението на подобни инструменти; настоятелно призовава Комисията 
незабавно да представи предложения за стандартни ФИ, които да бъдат на 
разположение за подкрепа на мерки за ЕЕ;

27. призовава Комисията допълнително да подобри целевата финансова помощ на 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) за проекти за ЕЕ; призовава ЕИБ, Банката за
развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) и ЕБВР да създадат съвместна работна група 
за проучване на алтернативи за нови ФИ, които да могат да бъдат предоставени на 
държавите членки, заедно с или чрез техните национални фондове за енергийна 
ефективност за стимулиране на допълнителни инвестиции от страна на частния 
сектор;

Климатични реалности

28. подчертава значението на адаптирането на мерките и изискванията за ЕЕ към 
климатичните реалности в различните държави членки и региони; призовава 
Комисията да разгледа това внимателно при изготвянето на набор от показатели за 
изпълнение;

29. подкрепя напредъка на програма MARIE (МАРИЕ) при създаването на 
Средиземноморска стратегия за подобряване на енергийната ефективност на 
сградите; призовава във връзка с това държавите членки от средиземноморския 
регион да споделят най-добри практики, с цел осигуряване на оптимален по 
отношение на разходите модел за Южна Европа;

Показатели и критерии

30. призовава държавите членки да определят амбициозни цели, за да се гарантира, че 
обществените сгради и частните и социалните жилища отговарят на най-високите 
стандарти за ЕЕ на ЕС, като ги подложат на редовно енергийно сертифициране;

31. призовава Комисията да изясни общите показатели за EE, които ще се прилагат и 



PR\935743BG.doc 11/14 PE510.707v01-00

BG

използват от държавите членки в рамките на следващия програмен период 2014–
2020 г.;

32. призовава Комисията незабавно да разработи насоки за оценка на проектите за ЕЕ, 
които биха могли да послужат като основа за създаването на механизъм за оценка, 
мониторинг и проверка на проекти;

33. призовава държавите членки да прилагат показатели за резултатите и критерии за 
подбор на проекти за ЕЕ, които определят действителния потенциал за 
енергоспестяване;

34. отбелязва последния доклад на Сметната палата относно разходната ефективност на
инвестициите в ЕЕ в рамките на политиката на сближаване; подчертава препоръката 
на Сметната палата за използване на прозрачни и по-строги критерии за подбор на 
проекти както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки; изразява 
съгласие със заключението на Сметната палата, че критериите за оценка, 
използвани за вземане на инвестиционно решение, трябва да бъдат по-ясни и точни 
по отношение на начина, по който трябва да се разглеждат аспектите за ЕЕ;

35. отбелязва обаче, че оценката на Сметната палата е твърде ограничителна по 
отношение на периода на извадка и възвръщаемост; подчертава, че политиката на 
сближаване е интегрирана политика и поради това при извършване на оценки на 
проекти трябва да се приеме цялостен подход, основан на анализ на разходите за
целия жизнен цикъл;

Значение на строителния сектор

36. изтъква, че потреблението на енергия в сградите представлява най-големият дял (40 
%) от общото крайно потребление на енергия в ЕС; изразява съжаление, че повечето 
държави членки изостават, когато става въпрос за пълноценно използване на 
потенциала за енергоспестяване на сградите; призовава Комисията да намери 
начини да гарантира, че най-големият потенциал за енергоспестяване няма да 
остане неоползотворен;

37. отбелязва, че потенциалът за енергоспестяване, който до голяма степен зависи от 
състоянието на съществуващия сграден фонд, не е еднакво разпределен между 
държавите членки;

38. подчертава, че публичните инвестиции в областта на ЕЕ на сградите са необходими 
по-специално в новите държави членки, където е налице значителен потенциал за 
намаляване на потреблението на енергия посредством разходно-ефективни мерки;

39. насърчава държавите членки да оползотворят в максимална степен националните и 
регионалните програми, за да се гарантира, че при проектирането на нови сгради се 
предвижда висока степен на ЕЕ и че това се прилага и за съществуващия сграден 
фонд („реконструкция“), включително и за домакинства с ниски доходи;

40. призовава съответните публични органи да ускорят обновяването на сградите, 
които притежават, като използват финансирането на политиката на сближаване, за 
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да осигурят необходимия ефект на лоста и да дадат пример;

41. призовава Комисията да осведоми обществеността относно реалния потенциал на 
основното обновяване на сградния фонд чрез подкрепа на държавите членки при 
изготвянето на техните пътни карти за обновяване; препоръчва тези пътни карти да 
се разработват успоредно с предложения за оперативни програми, да се 
съсредоточат върху включването на използването на иновативни ФИ и да включват 
общи насоки за изграждане на доверие на инвеститорите;

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В основата на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
ползите от енергийната ефективност са отдавна признати в рамките на ЕС. Въпреки 
това ЕС е изправен пред сериозно предизвикателство да постигне целта си за 
намаляване на общото потребление на енергия с 20 % до 2020 г., при което политиките 
за насърчаване на енергийната ефективност могат и следва да играят по-голяма роля. 
Подобряването на енергийната ефективност е от решаващо значение за европейската 
конкурентоспособност и представлява печеливш вариант в борбата с изменението на 
климата. Инвестирането в мерки за енергийна ефективност може да доведе до 
незабавни и осезаеми ползи за домакинствата и предприятията, като например 
намаляване на разходите, създаване на възможности за заетост и растеж, както и 
насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика.

С политиката на сближаване като един от основните източници на подкрепа, за да бъде 
ЕС в състояние да постигне целта за енергийна ефективност, Комисията отговори на 
това предизвикателство с предложение за следващия програмен период (2014–2020 г.) 
да бъде почти двойно увеличен делът от бюджета на политиката на сближаване, 
посветен на свързаните с климата разходи, включително енергийна ефективност. 
Повишеният финансов ангажимент, засилената позиция при предстоящите 
законодателни текстове (тематични концентрации) и ясната роля на мерките за 
енергийна ефективност в рамките на процедурите за изпълнение (оперативни 
програми) са трите стълба на подкрепата за бъдещето на мерките за енергийна 
ефективност в рамките на политиката на сближаване.

Комисията вече подчерта, че повишаването на енергийната ефективност изисква по-
специално увеличаване на усилията за по-ефективен транспорт и по-ефективни жилища 
и сгради – области, в които публичните органи, и по-специално тези на регионално и 
местно равнище, играят решаваща роля. С оглед на това, в доклада докладчикът 
предлага да бъдат предприети непосредствени мерки, за да се гарантира, че секторът с 
най-голям потенциал за енергоспестяване няма да остане неизползван през следващия 
програмен период 2014–2020 г.

Докато преговорите около общия многогодишен размер на бюджета на ЕС все още 
продължават, от решаващо значение е отново да се напомни на държавите членки 
колко значим е техният ангажимент спрямо обезпечения с достатъчно средства бюджет 
на политиката на сближаване. Единствено чрез засилен финансов ангажимент Европа 
ще успее да изпълни своите цели за енергийна ефективност. В процеса на работа в 
рамките на преговарящия екип на ЕФРР на Парламента се полагат усилия за 
гарантиране, че по-голяма част от финансирането от ЕФРР ще бъде посветена на 
енергийната ефективност във всички видове региони. Следователно с този доклад 
докладчикът си поставя за цел да допринесе за дебата относно значението на 
енергийната ефективност, като оценява текущите резултати от мерките на политиката 
на сближаване, насочени към енергийна ефективност, и предлага поредица от 
препоръки за засилване на въздействието на мерките в предстоящия програмен период.

Докладът също така е натоварен с мисията да изясни колко съвместими са 
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преплитащите се европейски, национални и регионални цели и задачи на политиката на 
сближаване с целите за енергийна ефективност.

В последния „обобщаващ доклад“ на председателството на Съвета относно 
изпълнението на европейския семестър от 4 март 2013 г. председателството заключи, че 
забележките на националните делегации относно енергийната ефективност сочат, че
„факторите, влияещи неблагоприятно върху развитието й [на енергийната 
ефективност] бяха счетени за по-практични, отколкото регулиращи, и включват 
недостатъчна информация и финансови стимули, нисък профил на енергийната 
ефективност и незадоволително прилагане на съществуващото законодателство.“

Като има предвид този последен обобщаващ доклад на Съвета, в доклада също така 
внимателно се разглеждат и анализират въпросите, повдигнати в последния доклад на 
Сметната палата относно разходната ефективност на инструментите на политиката на 
сближаване в областта на енергийната ефективност1, както и предстоящия 
стратегически доклад на Комисията относно изпълнението на програмите за периода 
2007–2013 г. (предстои да бъде публикуван до края на март 2013 г.).

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF


