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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. изтъква, че няколко сектора могат да окажат въздействие върху енергийната 
ефективност; подчертава, че една визионерска, дългосрочна стратегия, която да 
осигури съгласуваност между проектите и да доведе до най-добрите резултати, 
може да бъде разработена само чрез глобален и координиран подход между 
политиките на ЕС и националните политики (като напр. в областта на 
сближаването, селското стопанство, транспорта, околната среда и т.н.);

2. подчертава връзката между енергетиката и териториалното сближаване, посочена в 
Зелената книга за териториалното сближаване, в смисъл както на положителния 
принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните райони; призовава Комисията да вземе във 
възможно най-голяма степен предвид тези райони, по-специално планинските и 
най-отдалечените региони, и спешно да представи конкретни мерки, подходящи 
предвид специфичните за тях характеристики и ограничения, с цел да се осигури 
по-висока енергийна ефективност; 

3. отбелязва, че в повечето държави-членки финансирането, отпуснато за свързаните 
с енергията проекти, все още е недостатъчно; насърчава държавите-членки и 
регионите да използват в по-голяма степен структурните фондове за тази цел и да 
организират тематични покани за представяне на предложения по свързаните с 
енергията приоритети; 

4. насърчава по-специално държавите-членки и регионите да използват структурните 
фондове за изграждане на тяхна територия на тематични мрежи в рамките на 
съгласуваното действие, предвидено в Европейската работна програма за 
интелигентна енергия за 2008 г. с цел да се информират за практиките на другите 
региони в ЕС по отношение на ефективното използване на енергията и да обменят 
ноу-хау и опит в тази област;

5. изисква от Комисията да предвиди за следващия период на програмиране на 
структурните фондове приоритетни критерии, с които да се установят цели за 
енергийна ефективност или да се въведат конкретни мерки и технологии за 
енергоспестяване, включително като се използват партньорства, напр. по проекти 
за реновиране на сгради, модернизиране на инсталации за градско отопление и 
производство на топло- и електроенергия;

6. подчертава стратегическата роля на публичните органи в ЕС, по-специално на 
регионално и местно равнище, при осигуряването на необходимата 
институционална подкрепа за инициативи, свързани с енергийната ефективност; 
препоръчва да бъдат предприети информационни кампании на микроравнище, 
напр. чрез използване на разбираеми обозначения за енергийна ефективност и на 
свързани с енергията пилотни инициативи и обучения на територията на онези 
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регионални и местни органи, които имат за цел повишаване на информираността на 
гражданите и промяна на моделите на поведение;

7. счита, че публичните органи на всички равнища следва да дадат пример чрез 
използване на енергийно ефективно оборудване в помещенията, които ползват, 
включване на критериите за устойчивост в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, провеждани от тях, и насърчаване на енергоспестяващи 
практики в ежедневната им дейност.
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