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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. Приветства съобщението на Комисията относно енергийната ефективност1; изразява 
съжаление обаче за липсата на прогнози по отношение на процеса на прилагане на 
предложените дейности;

2. Подчертава ключовата роля, която следва да изпълнят местните и регионални 
власти на ЕС за постигане на целта за 20% енергийни спестявания до 2020 г.2, по-
специално чрез действията им на консуматори, ръководители, доставчици, 
контрольори и консултанти с отговорността да контролират и оказват влияние 
върху енергийните решения; приветства поради това намерението на Комисията да 
улесни свързването на звената за производство на децентрализирана електроенергия
към общата електрическа мрежа; приканва Комисията в тази връзка да поясни
регулаторния инструмент, който тя възнамерява да предложи, както и 
продължителността на неговото прилагане;

3. Приканва Комисията да изисква системна подкрепа за енергийна ефективност във 
всяка държава-членка при преразглеждане на оперативните програми, които 
определят приоритетите за прилагане на структурните фондове; приканва 
настоятелно новите държави-членки да оказват подходяща подкрепа за 
инвестициите на общностните фондове за ефективното енергийно подновяване на 
сгради и модернизирането на градските отоплителни инсталации;

4. Насърчава регионалните и местните власти да прилагат правилно директивата 
относно енергийната ефективност на сградния фонд3; изисква Комисията да 
разработи основни насоки за контролните механизми за осигуряване на 
подходящото прилагане на тази директива, както и на точните системи за оценка;

5. Насърчава регионалните и местните власти да дадат пример чрез въвеждане на 
програми за енергийно спестяване в обществените сгради и включване на критерии 
за енергийна ефективност за обществените поръчки; призовава Комисията да 
подпомогне местните власти да се ангажират в съвместната доставка на ефективни 
енергийни продукти чрез осигуряване на ясна работна рамка за улесняване на 
определението за измерими цели и качествени критерии;

6. Насърчава регионалните и местните власти да развиват тесни сътрудничества с 
регионалните енергийни агенции, за да се подобрят структурите за обучение за 
енергийните техници и професионалисти, който работят в свързаните с това 

  
1 Съобщение на Комисията, озаглавено „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на 
потенциала (СОМ(2006)0545).
2 Зелена книга на Комисията за енергийната ефективност или „Постигане на по-големи резултати с по-
малко средства” (СОМ(2005)0265)
3 Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно 
енергийната ефективност на сградния фонд.
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сектори; подчертава необходимостта от по-координирани мрежи на местните 
участници за разпространяване на най-добрите практики за енергийна ефективност 
в по-малко развитите области.
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