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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită statelor membre să adapteze infrastructura de rețea la mixul energetic necesar 
pentru a îndeplini obiectivele stabilite de UE pentru energia din surse regenerabile, 
reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) și eficiența energetică; în plus, 
invită statele membre să finalizeze modernizarea infrastructurii energetice a UE prin 
crearea de coridoare de aprovizionare în UE, transformarea rețelelor în rețele 
inteligente și garantarea unei aprovizionări sigure cu gaz prin extinderea rețelelor, ceea 
ce ar duce la o reducere a emisiilor de GES;

2. subliniază faptul că trebuie realizate investiții substanțiale în infrastructura energetică 
pentru atingerea obiectivului unei economii cu emisii reduse de carbon până în 2050; 
atrage atenția că nerealizarea acestor investiții ar presupune costuri mult mai mari în 
materie de deteriorare a mediului, creștere a prețurilor la energie și a insecurității și 
dependenței energetice, precum și scăderea locurilor de muncă și a bunăstării sociale; 
aceste investiții ar putea veni din surse private și publice, în timp ce veniturile din taxa 
pe tranzacțiile financiare (ttf), din taxa ecologică și din licitarea cotelor ETS revizuit ar 
putea fi folosite pentru a finanța depășirea decalajului și pentru a stimula investițiile, 
de exemplu pentru adaptarea rețelelor noastre energetice la cerințele energiei din surse 
regenerabile;

3. subliniază că riscuri importante sunt legate de infrastructura energetică, cum ar fi cele 
operaționale (de exemplu congestiile, continuitatea aprovizionării), cele naturale (de 
exemplu cutremurele, inundațiile) sau cele antropogenice/politice (de exemplu 
siguranța, terorismul); prin urmare solicită ca deciziile privind rețelele inteligente să 
fie bazate pe evaluarea atât a beneficiilor, cât și a costurilor, așa cum prevede 
Directiva 2008/114/CE privind infrastructurile critice; sugerează statelor membre să 
realizeze o cartografiere a riscurilor ca instrument în vederea luării deciziilor și a 
monitorizării rezultatelor creării rețelelor inteligente pentru a îmbunătăți conectivitatea 
rețelelor;

4. solicită adoptarea celor mai înalte standarde de siguranță și de mediu posibile pentru 
toate infrastructurile energetice, între altele prin programe de cooperare între statele 
membre, pentru a elimina reținerile din partea publicului și pentru a promova un grad 
mai ridicat de acceptare din partea opiniei publice; recomandă statelor membre să 
ofere informații adecvate cetățenilor, societății civile, agenților economici și 
partenerilor sociali în legătură cu rețelele energetice integrate și sigure, securitatea 
aprovizionării și integrarea energiei din surse regenerabile și să permită 
consumatorilor să beneficieze de noile tehnologii și de utilizarea inteligentă a energiei 
pentru a mări eficiența energetică;

5. invită statele membre să-și modernizeze rețelele energetice naționale și să le 
interconecteze cu o rețea europeană superinteligentă și în același timp să ofere 
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capacități importante de stocare a energiei în UE și un flux stabil și sigur de energie 
accesibilă; în plus, subliniază necesitatea adaptării tuturor rețelelor pentru a permite 
transferul nestânjenit de energie generată din surse regenerabile, precum și 
modernizarea rețelelor pentru a evita pierderea de energie; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a lua măsuri pentru conectarea teritoriilor izolate (de exemplu insulele 
și regiunile periferice) la rețeaua electrică europeană;

6. subliniază potențialul important de creare de locuri de muncă ecologice legat de 
dezvoltarea infrastructurilor energetice (de exemplu servicii în materie de asigurări, 
C&D, tehnologie, inovare); îndeamnă Comisia și statele membre să integreze în toate 
celelalte politici ale UE politicile care au ca scop recalificarea lucrătorilor pentru 
locuri de muncă ecologice;

7. este de acord cu Comisia că metodologia planului va transforma în realitate proiectele 
prioritare prin proceduri de autorizare mai rapide și mai transparente; în același timp 
invită Comisia și statele membre să adapteze în mod corespunzător evaluarea 
impactului asupra mediului și procedurile privind evaluarea strategică de mediu; în 
plus, subliniază necesitatea creșterii participării publice în procesele de luare a 
deciziilor, fapt ce poate ameliora încrederea și acceptarea publică în legătură cu 
instalațiile;


