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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че интелигентните мрежи са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и ИКТ, и че по-нататъшно сътрудничество между тези два 
сектора трябва да бъде насърчавано по отношение, например, на ефективното 
използване на радиочестотния спектър в Европа и на интелигентните енергийни 
функции в бъдещия „Интернет на нещата“; изисква от Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира последователното и ефикасно разгръщане и 
функциониране на интелигентните мрежи;

2. подчертава множеството ползи от интелигентните мрежи за освобождаването на 
икономиката от въглеродна зависимост, за повишаването на дела на възобновяемата 
енергия и разпределеното производство, за създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в транспорта, за даването на възможност на 
потребителите да нагодят своите потребителски навици така че да се възползват от 
най-ниските цени и в същото време да спестят енергия, за подобряването на 
енергийната ефективност, както и за подпомагането на развитието на технологиите 
в ЕС;

3. подчертава неотложната нужда от нова, осъвременена, интелигентна и гъвкава 
инфраструктура, и по-специално интелигентни мрежи, която да позволи по-гъвкав 
резервен и балансиращ енергиен капацитет, включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на електроенергия, нови начини на използване на 
електроенергията (като електрически превозни средства) и програми за 
оптимизация на потреблението; приветства поставянето на силен акцент върху 
електроенергийните проекти от общ интерес в рамките на Механизма за свързване 
на Европа;

4. припомня, че в повечето сценарии на Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на разпределеното производство на възобновяема 
енергия ще бъде непостижима без подобрена свързаност и развитие на местните и 
регионалните интелигентни разпределителни мрежи за електричество;

5. призовава за сътрудничество при развитието на интелигентни мрежи на европейско, 
национално и регионално равнище; счита, че интелигентните мрежи предлагат 
единствена по рода си възможност за увеличаване на иновациите, създаване на 
работни места и повишаване на конкурентоспособността на европейската 
промишленост, по-специално по отношение на МСП;

6. призовава Комисията да прецени дали е необходимо да представи предложения, в 
съответствие с третия пакет за вътрешния енергиен пазар, за разработване и 
популяризиране на интелигентни мрежи, което би позволило във все по-голяма 
степен включването на повече участници на пазара и би засилило евентуалните 
взаимодействия при разполагането, разработката и поддръжката на 
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далекосъобщителните и енергийните мрежи;

7. припомня, че интелигентните мрежи не следва да представляват финансова тежест 
за потребителите, а да бъдат в тяхна полза като предоставят прецизна и разбираема 
информация и им дават възможност да управляват по-ефективно своето 
енергопотребление и производствен процес;

8. подчертава ролята на интелигентните мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на личните данни и лесно достъпната информация за 
потребителите са от жизненоважно значение;

9. приканва държавите членки и регионалните и местните органи да включват и 
създават финансови стимули за инвестиции в решения на база ИКТ, каквито са 
например интелигентните мрежи, с цел създаване на пазар с цялостен подход към 
производителя/потребителя.


