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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно последиците на местно и регионално равнище от развитието на 
интелигентните мрежи

(2013/2128(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 174, 175, 176, 177, 178 и 191 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Протокол № 26 от ДФЕС,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) на Съвета за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006  на Съвета (COM(2013)0246 - 2011/0276(COD)),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) на Съвета относно специални разпоредби по 
отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 
(COM(2011)0614 - 2011/0275 (COD)),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (EO) № 1084/2006 (COM(2011)0612/2 - 2011/0274 (COD)),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на 
финансовите средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския 
социален фонд (COM(2013)0560 - 2013/0271 (COD)),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
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Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално 
развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (COM(2011)0611/2 -
2011/0273 (COD)),

– като взе предвид резултата от тристранната среща между Европейския парламент и 
Съвета относно Регламента на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел 
по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и 
функциониране на такива групи,

– като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за 
отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

– като взе предвид насоките на Общността относно държавната помощ за защита на 
околната среда (Текст от значение за ЕИП) (2008/C 82/01),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за 
прилагането на член 93 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от ХХХ относно деклариране 
на някои категории помощи, съвместими с вътрешния пазар в приложение на 
членове 107 и 108 от Договора (ОРГО II),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Насоки на ЕС относно прилагането на 
правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови 
мрежи“ (OB C 25, 26.1.2013 г., стр. 1),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 април 2011 г., озаглавено 
„Интелигентни“ електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването“,

– като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО,

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на 
директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност“ (COM(2011)0112),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 12 ноември 2012 г., озаглавено „За 
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постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ 
(COM(2012)0663),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 6 юни 2012 г., озаглавено 
„Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен 
пазар“ (COM(2012)0271),

– като взе предвид зелената книга на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавена „Рамка 
за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ 
(COM(2013)0169), 

– като взе предвид Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. 
относно микропроизводството — дребномащабно производство на електрическа и 
топлинна енергия (2012/2930(RSP)),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) на Съвета относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни (общ регламент относно защитата на данните), Брюксел, 25 януари 
2012 г., COM(2012)0011 - 2012/0011 (COD),

– като взе предвид предложението за работен документ на службите на Комисията 
„Региони 2020 – оценка на бъдещите предизвикателства за регионите в ЕС“, 
Брюксел, 14 ноември 2008 г., SEC(2008)2868 окончателен,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на 
стратегия „Европа 2020“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че примерите за най-добри практики относно ефективното 
използване на енергията и децентрализираното производство на енергия показват, 
че местните общности и гражданите също могат да станат „потребители 
производители“, произвеждащи енергия за собствените си нужди, като в същото 
време продават енергия на мрежите и упражняват дейност във виртуални 
електроцентрали заедно с други участници, като постигат максимални печалби чрез 
включване на всички участници в планирането и изпълнението на регионални 
действия, насърчаване на активното участие и обмена на информация създаване на 
холистичен подход чрез включване на други сектори, свързани с енергетиката, като 
например транспорта и жилищния сектор, като използват интелигентни механизми 
за финансова подкрепа и създават нови работни места;

Нови възможности за регионалната икономика

1. приветства промяната в регионите на модела на производство и потребяване на 
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енергия чрез преминаване от негъвкав традиционен модел, който функционира 
съобразно логиката на базовите мощности, към променливо, децентрализирано и 
местно производство, което включва висок дял на дребномащабно производство на 
енергия от възобновяеми източници с гъвкаво и отзивчиво търсене и разпределено 
съхранение; подчертава, че интелигентната енергийна мрежа е от съществено 
значение за подобна промяна на модела и че въвеждането на интелигентна 
енергийна мрежа може да бъде включено в междусекторен подход за регионално 
развитие с цел максимизиране на ползите за регионите;

2. подчертава в този контекст възможностите за географски (или териториални) 
промени на енергийната мрежа за необлагодетелстваните райони, които могат да се 
развият от потребители в производители на енергия, като получат големи 
икономически ползи, осигурявайки едновременно с това сигурни енергийни 
доставки; отбелязва, че по този начин по-специално се предоставят възможности на 
най-отдалечените и периферните райони и острови;

3. призовава държавите членки и регионите да инвестират възможно най-рано в 
местни интелигентни мрежи, като използват европейските структурни и 
инвестиционни фондове, включително финансови инструменти за привличане на 
частни инвестиции, като се вземат предвид екологичните, икономическите, 
социалните и териториалните потребности на конкретните региони, тъй като не 
съществува единно решение за всички региони; призовава за гъвкав подход на 
местно равнище за намаляване на пречките пред обединяването на мерките за 
производство и съхраняване на енергия, енергийна ефективност и работа с другите 
сектори като например сектора на информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) и транспортния сектор;

4. подчертава, че въвеждането на интелигентни мрежи изисква наличие на стабилна, 
дългосрочна политическа рамка; призовава Комисията да предложи амбициозни, 
обвързващи цели за 2030 година за енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници, както и за емисиите на парникови газове, с цел да се 
осигури бъдеща сигурност на инвеститорите и взаимосвързаните сектори и да се 
улесни създаването на интелигентна енергийна система;

5. призовава за по-гъвкав подход в регламентите и директивите на ЕС относно 
вътрешния пазар за намаляване на пречките за специфични за всеки регион решения 
по отношение на мерките за производството на енергия, доставките, съхранението и 
енергийната ефективност и съчетаването на тези мерки;

6. подчертава, че гражданите трябва да участват във всички етапи на планирането във 
връзка с енергетиката и мрежите, изпълнението и трансформирането, с публично 
участие на всеки етап и активно включване на операторите на разпределителни 
мрежи (ОРМ) и доставчиците на технологии за интелигентни мрежи; насърчава 
гражданите да станат потребители производители, като отделните лица и 
общностите произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници и имат 
възможност да продават излишъка обратно на мрежата, като използват мрежовото 
отчитане и по този начин се възползват от икономическите възможности и участват 
като силни местни партньори, ангажирани в устойчиво производство на енергия и 
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енергоспестяване в рамките на обща регионална енергийна концепция;

Интелигентни енергийни системи 

7. подчертава, че за да бъде успешно въвеждането на интелигентни мрежи, Европа 
трябва да прилага стратегия за система за интелигентна енергия за регионалните и 
местните общности, като интелигентните мрежи станат част от регионалната 
енергийна система и включват голям дял енергия от възобновяеми източници, 
включително децентрализирани производствени съоръжения, заедно с управление 
на търсенето, мерки за енергийна ефективност, увеличаване на икономиите на 
енергия и решения за интелигентно съхранение, транспортния сектор (е-транспорт) 
и увеличен обмен със съседните мрежи; 

8. призовава Комисията и нейната работна група за интелигентни енергийни мрежи да 
актуализират и разширят съществуващото определение за интелигентни мрежи, 
така че да включва интелигентната енергийна система; призовава местните и 
регионалните органи да приемат регионални стратегии, основани на интелигентна 
енергийна система;

9. подчертава, че с цел гарантиране на икономическа ефективност на интелигентните 
мрежи за регионите е необходимо да се обединят преките и непреките ползи, като 
по този начин енергийният сектор се свърже с няколко други сектора, по-специално 
жилищния сектор и транспорта, а освен това и околната среда, градоустройственото 
планиране, социалното приобщаване, управлението на отпадъците и сектора на 
строителството, за да се постигнат целите за икономия на енергия, докато в същото 
време се увеличават икономическите ползи;

10. подчертава, че секторът на ИКТ има решаващо значение за мрежата на 
интелигентните енергийни системи, тъй като при цифровата комуникация в реално 
време между всички елементи на интелигентната мрежа – от производството до 
разпространението до крайния потребител – ИКТ прави възможен двупосочния 
поток на информация в една мрежа; призовава следователно регионите да включват 
развитието на различни привлекателни от търговска гледна точка, оперативно 
съвместими ИКТ в създаването на интелигентни енергийни системи с цел 
увеличаване на икономиите на енергия в регионалното планиране, като се включват 
интелигентни мрежи;

11. призовава за иновации и повече инвестиции в сектора на ИКТ с цел преодоляване 
на основните предизвикателства пред интелигентните технологии, сред които са 
оперативната съвместимост на технологиите със съществуващите мрежи, както и 
регулаторни предизвикателства; призовава Комисията и националните и 
регионалните участници да създадат положителна регулаторна и инвестиционна 
рамка, която дава възможност за разработването на оперативно съвместими 
решения въз основа на ИКТ ; 

Положително въздействие върху заетостта на местно равнище 

12. решително насърчава всички региони да инвестират в интелигентни енергийни 
системи като възможен източник на устойчиви работни места на местно равнище; 
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подчертава, че строителната промишленост е една от основните области, в които ще 
бъдат създадени работни места, не само чрез преки инвестиции в интелигентни 
енергийни мрежи, но и чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност и 
ремонт, например в жилищния сектор;

13. отбелязва, че през 2009 г. Комисията е изчислила, че около 2,8 милиона работни 
места биха могли да създадени чрез постигането на целите за енергия от 
възобновяеми източници до 2020 г., в допълнение към създаването на обща 
добавена стойност от около 1,1 % от БВП до 2030 г.; посочва, че по изчисления на 
Европейския съвет за възобновяема енергия, ако 45 % от енергията идва от 
възобновяеми източници до 2030 г., ще бъдат създадени 4,4 милиона работни места, 
а ако енергийната система на Европа е 100 % възобновяема до 2050 г, секторът ще 
създаде работни места за 6,1 милиона души;

14. призовава всички региони да инвестират в умения и обучение за тези нови работни 
места, като се вземе предвид, че значителен брой нови местни работни места могат 
също да бъдат създадени в сферата на услугите в областта на ИКТ , транспортния 
сектор, секторите, които доставят интелигентно оборудване и услуги, например за 
нови съоръжения;

15. подчертава, че обществените инвестиции в интелигентни енергийни системи, 
включително чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, могат да 
насърчат създаването на възможности за устойчива местна заетост и дългосрочни 
местни ползи за регионите и също така може да бъде използвано като инструмент за 
преодоляване на икономически предизвикателства, особено в региони в държавите, 
засегнати от кризата;

Ролята на гражданите 

16. подчертава, че успехът на интелигентните енергийни системи, както показват 
проучванията на най-добрите практики и водещите примери, често се дължи на 
ангажираността на местно равнище на отделните граждани, кооперативи, местни 
общности или на комбинация от тези участници; признава, че подобна 
ангажираност увеличава приемането на инвестиции във всички елементи на 
интелигентните енергийни системи; подкрепя идеята, че гражданите трябва да 
бъдат включени на всички етапи от изграждането на интелигентните енергийни 
системи; 

17. призовава Комисията да премахне пречките за местната ангажираност в 
действащото законодателство на ЕС, по-специално в правилата за държавната 
помощ; приканва държавите членки да подкрепят местните възможности за 
изкупуване на енергия и споделянето на местна енергия, не само двупосочно между 
мрежата и крайните потребители, но и трансгранично и между единиците крайни 
потребители, като се насърчава ангажираност в местното енергийно производство и 
споделяне на произведената на местно равнище енергия;

18. подчертава, че въвеждането на интелигентни енергийни системи ще промени 
значително частните и обществените сфери, тъй като доставките на електричество 
ще бъдат свързани със събирането на данни и съобщавани в реално време; 
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призовава следователно за прозрачни процедури на всички равнища, чрез 
включване на всички участници, в това число гражданите, предприятията, 
промишлеността, местните органи, операторите на разпределителни мрежи (ОРМ), 
операторите на преносни системи (ОПС), местните и регионалните служби за 
защита на данните или омбудсманите и доставчиците на технологии за 
интелигентни енергийни мрежи;

Защита на данните и неприкосновеност на личния живот

19. подчертава, че интелигентните енергийни системи ще функционират посредством 
огромно количество лични данни и много профили и това ще е предпоставка за 
висок риск от нарушаване на сигурността на данните; отбелязва своята загриженост 
по-конкретно относно ползите за потребителите от интелигентните измервателни 
уреди и призовава за по-добра оценка в тази област и допълнителни проучвания 
относно защитата и неприкосновеността на данните от измервателните уреди; 
подчертава следователно , че личните данни трябва да бъдат защитени без 
изключение, за да останат защитени и сигурни; 

20. призовава държавите членки да гарантират, че Регламента за защита на данните е 
подсилен и приет своевременно; призовава Комисията да издава стриктни насоки 
относно събирането, свеждането до минимум, предаването и сигурността на 
данните в рамките на дадена интелигентна енергийна система; подчертава, че 
личните данни трябва да бъдат обработвани единствено за специфичните цели за 
осигуряване на енергийни доставки и само доколкото е необходимо и че личните 
данни не трябва да бъдат използвани за определяне на дискриминационни цени; 

21. подчертава необходимостта от подобряване на нормативната база и практиката в 
областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот при 
инсталирането на интелигентни измервателни уреди; подчертава, че гарантирането 
на защитата на личните данни и тяхната неприкосновеност за всички хора и 
домакинства, които са свързани с мрежата, е задължително условие за 
функционирането и въвеждането на интелигентните мрежи; подчертава, че 
събраните данни трябва да се използват единствено за гарантиране на сигурността 
на енергийните доставки; призовава държавите членки да прилагат правилата за 
защита на данните и да потвърдят правата на физическите лица в тази област;

22. призовава Комисията и държавите членки да се съсредоточат върху научните 
изследвания, развитието и инвестициите в усъвършенствани инструменти за 
анонимизация, като се вземе предвид значението на анонимизирането на личните 
данни, за да се увеличи общественото приемане на интелигентните енергийни 
системи;

Рамка за успешни интелигентни енергийни системи

23. подчертава, че съгласно новите регламенти относно европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. държавите членки са задължени 
да съсредоточат средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в 
инвестиции за интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа; приветства факта, 
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че ще бъде определен минималният дял за регионите за концентриране, в 
зависимост от тяхното равнище на икономическо развитие, до 20 % от ресурсите на 
ЕФРР в производството и разпределението на енергия от възобновяеми източници, 
енергийна ефективност, както и интелигентни мрежи на равнището на 
електроразпределението; посочва, че Кохезионният фонд също дава възможност за 
инвестиране в тази област и призовава държавите членки да се възползват по най-
добрия начин от тази нова възможност;

24. подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове служат за 
катализатори за инвестициите и че, тъй като във финансирането и процеса на 
вземане на решения са включени няколко териториални равнища, многостепенното 
управление е важно за успешното прилагане; приветства възможностите за 
допълнително финансиране в рамките на програмата „Интелигентна енергия —
Европа“; 

25. счита, че подкрепата за интелигентните мрежи на равнището на 
електроразпределението не трябва да бъде включвана в държавната помощ; 
подчертава, че развитието на интелигентни мрежи и енергия от възобновяеми 
източници не следва да бъде отрицателно засегнато от новопредложената реформа 
на държавната помощ в областта на енергетиката; в този контекст призовава 
Комисията да се въздържи от въвеждането на технологично неутрална тръжна 
система, тъй като ще бъдат изключени предимно дребномащабните 
децентрализирани проекти, което ще възпрепятства иновациите и специфичните за 
всеки регион подходи;

26. призовава Комисията да ограничи пречките пред инвестирането в интелигентни 
енергийни системи, особено чрез разширяване на освобождаването в рамките на 
модернизирането на държавната помощ, за да се даде възможност за оказване на 
обществена подкрепа на всички елементи от регионалните и местните интелигентни 
енергийни системи, включително междусекторни инвестиции и операции; 
настоятелно призовава интелигентните енергийни системи да бъдат включени като 
категория в бъдещия регламент на Комисията, определящ някои категории помощ 
за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на членове 107 и 108 от Договора 
(ОРГО II) и да се приемат регламентите относно другите категории за групово 
освобождаване, които са свързани с развитието на интелигентни енергийни 
системи;

27. подчертава, че оперативната съвместимост е от решаващо значение за 
интелигентната инфраструктура, тъй като регулаторната несигурност и различните 
стандарти забавят разрастването на интелигентната инфраструктура; призовава 
следователно за по-добро сътрудничество между различните Европейски 
организации за технически стандарти; подчертава, че отворените стандарти са 
необходими в подкрепа на оперативната съвместимост;

28. призовава регионите да установят връзки помежду си и да споделят ползите, 
познанията и най-добрите практики, както и да си сътрудничат по отношение на 
анализите на разходите и ползите на интелигентните енергийни системи в рамките 
на целите за териториално сътрудничество на европейските структурни и 
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инвестиционни фондове; призовава Комисията да създаде транснационална мрежа 
за регионите с интелигентни енергийни системи; приканва трансграничните 
региони да използват правния инструмент на Европейската група за териториално 
сътрудничество за съвместно създаване и управление на услуги от общ 
икономически интерес в областта на енергията от възобновяеми източници и 
икономията на енергия и инфраструктурата от интелигентни енергийни мрежи в 
подобна мрежа;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и Комитета на регионите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Във време, в което цените на енергията растат, климатът се изменя и сме изправени 
пред социално-икономически предизвикателства, всички региони в ЕС трябва да търсят 
начини за осигуряване на стабилни, сигурни и финансово достъпни за всички граждани 
енергийни доставки, като едновременно с това спазват критериите за екологичност и 
устойчивост. 

Ако разгледаме различни интелигентни енергийни системи и инициативи за 
интелигентни мрежи, ще видим, че вече се прилагат немалко решения. Някои региони 
от купувачи на енергия се превръщат в доставчици, като сериозно наблягат на 
енергията от възобновяеми източници и по този начин създават образец за устойчиво 
енергопроизводство, позволяващо стабилизиране на цените на енергията и успоредно с 
това — реализиране на печалба. 

Тези примери включват провинция Бургенланд в Австрия. Регион Гюсинг в провинция
Бургенланд от беден периферен регион преди, се превърна в образец за устойчивост, 
покривайки всичките си енергийни нужди от местни възобновяеми източници. 
Острови, като Мадейра в Португалия, Ел Йеро в Испания, Самсо в Дания, Икария в 
Гърция, също преобразуват голям процент от енергийните нужди, които преди са се 
покривали от изкопаемите горива, а сега ги задоволяват от производството на 
възобновяемите енергийни източници, в съчетание в интелигентна инфраструктура и 
избор за съхранение. 

Регионът — образец за регенерация, Харц, е регион в неблагоприятно положение в 
Германия, който включва всичките споменати елементи: производство и разпределение 
на енергия, основано предимно на енергия от възобновяеми източници, 
научноизследователски и развойни дейности, складиране на енергия, потребление и 
пестене на енергия (включително интелигентни измервателни уреди, контрол на 
пиковото потребление, сградна изолация, е-транспорт); той е друг конкретен пример за 
регион образец с най-добри практики.

Други примери за общини и региони, постигнали енергийна сигурност и намалили 
зависимостта от вноса са Хостетин в Чешката република, проектът 
„Микровъзобновяеми енергийни източници“ в Оркни в Шотландия, както и пилотните 
проектни градове и общини в рамките на програмата CONCERTO на Комисията, която 
е подпомогнала 58 пилотни проекта в 23 държави. Сред останалите инициативи е CO-
POWER, която дава възможност на гражданите да създадат общностни проекти за 
възобновяема енергия в Европа. 

Ако се обърне внимание на водещите региони и общности може да се види, че успехът 
често е резултат от отвореност и прозрачност между местните органи, бизнеса, 
промишлеността и местната общност и гражданите. Съвместните усилия за планиране 
и въвеждане в процес, в който са включени всички участници, създава взаимодействия 
и дългосрочни ползи за регионите, не само по отношение на сигурността и 
производството и доставките на достъпна енергия, но също и по отношение на 
икономическите, социалните и екологичните ползи. Следователно, най-добрите 
резултати се постигат, когато е предприет холистичен подход, когато интелигентните 
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инфраструктури са в центъра на интелигентна енергийна система, която е част от по-
интелигентен общ регионален план, който включва също и свързаните с нея сектори, 
като например транспорта, жилищния сектор и градоустройственото планиране. Е-
автобусите могат да представляват системи за съхраняване енергията, произведена на 
местно равнище, когато търсенето на енергия е ниско, например в случаи когато има 
силен вятър през нощта, като по този начин се натрупва и използва енергия на место 
равнище. Насърчаването на гражданите, както и на местния бизнес и на по-големите 
индустрии да акцентират в енергийно спестяване, например посредством по-добра 
изолация, позволява общо спестяване. Заедно с опитите за намаляване на 
потреблението на енергия в моментите на претоварване, например чрез включване на 
уреди през нощта, може да се избегне претоварването и да се наруши логиката на 
мрежова инфраструктура, основана на все по-голямо претоварване. Интелигентни
енергийни мрежи, включително интелигентни измервателни уреди, могат да улеснят 
това развитие, тъй като те позволяват развитието на нов, по-интелигентен тип 
енергийна система, при която енергията се произвежда и използва близо до мястото на 
производство, вместо да се пренася на дълги разстояния, и при която е възможна 
двупосочна комуникация между произвеждащата и потребяващата страна. 

В допълнение към осигуряването на сигурност на енергийните доставки и намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива, интелигентните енергийни мрежи носят няколко 
други ползи за местните общности, а именно по отношение на заетостта и зелените 
работни места. Секторът на възобновяемата енергия устоя на икономическата криза и 
може да продължи да създава работни места в регионите, в които те са най-
необходими, например крайбрежните и селските райони. През 2009 г. Комисията 
изчисли, че постигането на целите до 2020 г. за възобновяема енергия, биха създали 
около 2,8 милиона работни места в сектора, което ще създаде добавена стойност от 
около 1,1 % от БВП до 2030 г. В доклада си „Визия за 100 % възобновяема енергия за 
Европейския съюз“, Европейският съвет за възобновяема енергия изчислява, че ако 
45 % от енергията идва от възобновяеми източници до 2030 г., биха били създадени 
4,4 милиона работни места, а ако енергийната система на Европа беше 100 % 
възобновяема до 2050 г, секторът би създал работни места за 6,1 милиона души. Освен 
това ще бъдат създадени или запазени работни места на местно равнище, например в 
строителния сектор, които са свързани с инвестиции в енергийното спестяване в 
жилищния сектор.

Добре интегрирано въвеждане на интелигентни енергийни мрежи като част от 
регионални енергийни планове ще предостави на гражданите също и правомощия за 
заемане на активна роля и отговорност в енергийното и мрежовото планиране на 
регионите им и възможност да се облагодетелстват от финансовите и социалните ползи 
от подобно решение. Оправомощаването превръща гражданите в потребители 
производители, които произвеждат, потребяват и продават собствената си енергия в 
рамките на интелигентна енергийна мрежа.

Всичко това показва, че една интелигентна енергийна мрежа може да бъде крайъгълен 
камък за устойчива енергийна визия, включително по-голямо производство на 
възобновяема енергия, енергийни икономии и по-добро и най-вече местно потребяване 
на енергията, произведена на местно равнище. Поради това е необходимо да обърнем 
внимание на интелигентните енергийни системи като обща концепция, която носи 
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значителни ползи на европейските региони. 

Въпреки това съществуват предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати с цел 
да бъдат развити по-интелигентни енергийни системи в регионите на ЕС. С цел да се 
засили доверието на гражданите за създаването на интелигентни енергийни системи, 
основани на двупосочен обмен на данни и по този начин основани на данните на 
крайния потребител, защитата на данните и неприкосновеността трябва да бъдат 
гарантирани и подсилени по всяко време. На по-общо равнище трябва да бъдат 
посрещнати регулаторните и правните предизвикателства, включително тези, свързани 
с държавната помощ. Това се отнася изключително за междусекторните подходи, 
свързани с ИКТ и например енергийните сектори. Инициативите в погранични райони 
покрай националните граници същи се сблъскват с много регулаторни и правни 
предизвикателства. Тези граници между секторите и държавите трябва да бъдат 
отворени, тъй като само един по-широк холистичен подход дава възможност да бъде 
извлечено пълно предимство от ползите от въвеждането на интелигентните енергийни 
системи. Наличието на стабилна, положителна регулаторна и правна рамка е от 
основно значение за всички видове инвестиции и дългосрочно сътрудничество, 
свързани с интелигентните енергийни системи. 

Постигането на по-устойчиви райони и общности в Европа е възможно. Със съвместни 
усилия, регионите, островите и общностите образци, споменати в настоящото 
изявление, ще се превърнат не в пионери, а в статукво за по-процъфтяващ, устойчив и 
енергийно независим ЕС.


