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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. призовава държавите-членки, както и регионалните и местни власти да 
диверсифицират и децентрализират производството на енергия;

2. изтъква, че икономическият растеж и потреблението на енергия е трудно да бъдат 
разграничени, особено в регионите, които попадат в обхвата на целите за 
„конвергенция“; ето защо призовава Комисията и държавите-членки да анализират 
факторите, които способстват за въпросното разграничаване, както и да насърчат, за 
тази цел, обмена на добри практики;

3. изразява задоволство относно заключенията на Европейския съвет, състоял се на 9 
март, и по-специално във връзка с взетото решение относно дела на възобновяемите 
източници на енергия в общото потребление на енергия в Европейския съюз, който 
бе определен на 20%; отправя искане към държавите-членки да сътрудничат тясно с 
местните и регионални власти при разработване и прилагане на националните 
планове с оглед постигане на тази амбициозна цел;

4. изтъква отново големия потенциал, с който разполагат отдалечените и най-
отдалечените райони по отношение на възобновяемите източници на енергия 
поради техните географски и климатични характеристики; призовава настоятелно 
този фактор с изключителен потенциал да бъде използван по-възможно най-добрия 
начин;

5. отбелязва големия потенциал на производството на енергия от биомаса, което би 
могло да допринесе за създаване на редица работни места в селските райони;

6. счита, че Европейският съюз заема водеща позиция в световен мащаб по отношение 
на т.нар. „чисти” технологии за производство на енергия, които са ефикасни и 
свързани с малки емисии на въглероден двуокис, което би могло да съставлява 
ключов фактор за регионалното развитие, и настоятелно приканва държавите-
членки и регионални и местни власти да поощрят инвестициите за въпросните 
технологии;

7. настоява Комисията, държавите-членки, регионите и другите засегнати участници 
да използват ефективно предоставените от политиката на сближаване възможности 
и да инвестират в нови енергийни технологии, като използват както възобновяеми 
източници на енергия, така и устойчиви изкопаеми горива (централи с „нулеви 
емисии“);

8. счита, че с оглед постигане на целите на Лисабонската стратегия, е особено важно 
да се инвестира в технологиите за устойчиво производство на енергия и изразява 
положителното си мнение относно използването на структурните фондове за 
финансиране на проекти от подобно естество;
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9. изразява съжалението си относно липсата на по-задълбочена и точна информация 
относно потреблението, цените и производството на енергия на регионално 
равнище; призовава Комисията и държавите-членки към сътрудничество с оглед 
провеждане на изследване относно тези данни на европейско равнище;

10. отправя настоятелно искане към Комисията да направи оценка, от териториална 
гледна точка, на въздействието на нейните предложения в областта на енергийната 
политика и да предостави резултатите на вниманието на държавите-членки;

11. отбелязва отново, че залежите от въглища са доста разпръснати в световен мащаб, 
като Европейският съюз разполага с известно количество от тях, което гарантира 
доставките; ето защо изразява задоволство относно предложението на Комисията да 
инвестира в пилотни проекти, предоставящи цялостни технологични решения за 
т.нар. „чисти въглища“ чрез улавяне и съхранение на въглероден двуокис, с оглед 
постигане на жизнеспособността от търговска гледна точка на въпросните 
технологии за устойчиво използване на въглищата за производство на 
електроенергия;

12. отбелязва, че в Европейския съюз една трета от съоръженията, използващи 
въглища, ще достигнат края на своя технологичен живот преди т.нар. „технологии 
за устойчиво използване на въглищата“ да станат надеждни от търговска гледна 
точка и отправя искане новите електроцентрали, използващи изкопаеми горива, да 
могат да получат помощи на национално и общностно равнище (чрез структурните 
фондове);

13. призовава настоятелно държавите-членки да финансират в еднаква степен 
научноизследователската и развойна дейност и пилотните проекти за разработване 
на технологии за т.нар. „чисти въглища“.


