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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава държавите-членки да адаптират инфраструктурните мрежи към 
енергийния микс, необходим за постигането на поставените от ЕС цели за 
възобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове и енергийна 
ефикасност; освен това, призовава държавите-членки да довършат 
модернизацията на енергийната инфраструктура на ЕС като пуснат в действие 
коридори за доставки в ЕС, като превърнат простите мрежи в интелигентни 
мрежи и като гарантират сигурността на доставките на газ чрез разширяване на 
газопреносните мрежи, което би могло да доведе до намаляване на емисиите на 
парникови газове;

2. подчертава факта, че в енергийната инфраструктура трябва да бъдат направени 
значителни инвестиции, за да се постигне целта за нисковъглеродна икономика 
до 2050 г.;  отбелязва, че липсата на такива инвестиции би довела до много по-
висока цена, изразяваща се във влошаване на състоянието на околната среда, 
покачване на цената на енергията, засилване на енергийната несигурност и 
зависимост, както и намаляване на трудовата заетост и благосъстоянието. 
Инвестициите биха могли да идват както от частни, така и от обществени 
източници, като приходите от всеобщата такса върху финансовите транзакции,  
от данъка върху въглеродните емисии/зелен данък и от продажбата на квоти 
чрез търг в рамките на преразгледаната схема за търговия с квоти за емисии би 
могло да бъдат използвани за преодоляване на недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата енергия;

3. отбелязва, че с енергийната инфраструктура са свързани значителни рискове, а 
именно – оперативни (например претоварване, непрекъснатост на доставките), 
природни (например земетресения, наводнения) или свързани с човешкия 
фактор/политиката (например безопасност, тероризъм); поради тази причина 
призовава решенията във връзка с развитието на интелигентните мрежи да се 
основават на претеглянето на ползите и разходите, както се предвижда в 
Директива 2008/114 относно ключовите инфраструктури; предлага на 
държавите-членки да извършат картографиране във връзка с рисковете като 
инструмент за вземане на решения и за контрол на резултатите от прилагането 
на интелигентните мрежи с оглед подобряването на взаимната свързаност на 
мрежите;

4. призовава за приемането на рамка за възможно най-голяма сигурност и 
екологични стандарти за всички енергийни инфраструктури, включително чрез 
приемането на програми за сътрудничество между държавите-членки, с цел да 
се преодолеят съмненията на широката общественост и да се допринесе за по-
добър обществен прием; препоръчва на държавите-членки да предоставят 
адекватна информация на гражданите, гражданското общество, икономическите 
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оператори и социалните партньори във връзка с интегрираните и благонадеждни 
енергийни мрежи, сигурността на доставките, интегрирането на източниците на 
възобновяема енергия и възможността потребителите да се възползват от новите 
технологии и интелигентно използване на мрежите, така че да се увеличи 
енергийната ефикасност;

5. призовава държавите-членки да модернизират своите национални енергийни 
мрежи и да ги свържат с европейската супер мрежа, като същевременно 
предоставят голям капацитет за съхранение на енергия в ЕС и стабилен и 
сигурен поток на енергия на достъпна цена; подчертава освен това 
необходимостта всички мрежи да бъдат така адаптирани, че да позволяват 
безпрепятственото захранване с електричество, произведено от възобновяеми 
източници, както и да бъдат модернизирани, за да се избегнат загубите на 
енергия; подчертава също така нуждата от предприемане на допълнителни 
мерки за свързване на изолираните територии (например острови и периферни 
региони) с европейската електрическа мрежа;

6. отбелязва значителния потенциал за създаване на зелени работни места, свързан 
с енергийните инфраструктури (например услуги, свързани със застраховането, 
научноизследователската дейност, технологиите и иновациите); призовава 
Комисията и държавите-членки в рамките на всички останали политики на ЕС 
да включат политики, насочени към преквалифициране на работниците към 
„зелени“ работни места;

7. споделя мнението на Комисията, че планът за методика ще превърне в реалност 
приоритетните проекти чрез по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като същевременно призовава Комисията и
държавите-членки да адаптират съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за стратегическа оценка на околната 
среда; освен това, подчертава нуждата от увеличаване на общественото участие 
в процеса на вземане на решения, което може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.


