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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, като водеща комисия, да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. Приветства заключенията от заседанието на Европейския съвет от  9 март, и по-
специално неговото решение, че до сключването на общо и всеобхватно 
споразумение за периода след 2012 г., ЕС поема твърд и независим ангажимент за 
постигане на най-малко 20% намаление на парниковите газове до 2020 г. в 
сравнение с 1990 г. и на силно амбициозните измерими цели за енергийната 
ефективност, възобновяемите енергии и използването на биогорива;

2. Също така приветства факта, че в " Новата енергийна политика за Европа"  се 
зачита напълно избора на държавите-членки на енергиен микс и техния 
суверенитет по отношение на първичните енергийни източници, като 
същевременно тази политика се подкрепя  от дух на солидарност между 
държавите-членки и се осигурява интегриран подход към промяната на климата и 
предизвикателството, свързано с устойчивостта на околната среда;

3. В контекста на годишния преглед на плана за действие в областта на енергетиката 
настоява Европейският парламент да се информира ежегодно за постигнатия 
напредък и за получените резултати от прилагането на политиката на ЕС в областта 
на енергетиката и промяната на климата, преди годишното разглеждане на плана от 
Европейския съвет;

4. Настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
предложението си за директива за възобновяемите източници на енергия и я 
призовава да изясни ролите и отговорностите на регионалните и местни власти в 
прилагането на политиката в тази област;

5. Призовава държавите-членки, които все още не са направили това, да пристъпят 
незабавно към прилагане на директивата относно енергийната ефективност на 
сградния фонд (2002/91/ЕО);

6. Призовава, следователно, регионалните и местни власти да настояват редовно за 
необходимостта новите постройки и сгради да не съдържат въглерод и за 
улесняване и ускоряване на административните процедури, необходими за 
развитието на възобновяемите източници на енергия;

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на широката 
общественост на ясна информация за насърчаването на технологичните аспекти на 
фотогалваничното производство на електроенергия, както и за техническата и 
практическа информация за биогоривата, и да гарантират предоставянето на 
финансови стимули от отделните власти;  

8. Призовава за предоставяне на финансиране по линията на териториалното 
сближаване, с цел насърчаване на трансграничното и междурегионално 
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сътрудничество между регионалните власти, местните власти и НПО, така че да се 
насърчи използването на интегриран подход към енергийната политика;

9. Настоятелно призовава регионалните власти, местните власти и НПО да се 
възползват от финансирането по Седмата рамкова програма за насърчаване на 
технологиите за възобновяеми енергии и използването на биогорива;

10. Счита, че предизвикателствата, свързани с промяната на климата, следва да се 
разглеждат като възможност за инвестиране в нови технологии, с оглед 
насърчаване устойчивостта на околната среда и повишаване на 
конкурентоспособността на бизнеса, и освен това, като възможност за 
доизграждане на вътрешния пазар на газ и електричество за постигане на по-тясно 
взаимосвързани и сигурни доставки на енергия.


