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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства Плана за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива; 

припомня въздействието на транспорта върху изменението на климата и 

отбелязва, че за да бъдат спазвани целите на Парижкото споразумение, ще бъде 

необходимо емисиите на парникови газове от транспорта да бъдат сведени почти 

до нула до 2050 г.; ето защо изтъква, че устойчивостта на превозните средства, 

задвижвани с алтернативни горива, зависи до голяма степен от използването на 

възобновяеми енергийни източници, и подчертава необходимостта от поставяне 

на акцент върху единни изисквания за всички държави членки, що се отнася до 

качеството на алтернативните горива и до системите за оценяване на 

съответствието; подчертава, че е необходимо по-тясно сътрудничество между 

всички заинтересовани страни, особено между автомобилната индустрия и 

Комисията, така че Съюзът да  постигне своите цели за декарбонизация; 

2. подчертава също така ползите от иновациите в областта на нисковъглеродните 

технологии за конкурентоспособната позиция на ЕС в световен мащаб и за 

енергийната сигурност; призовава ЕС да стане световен лидер в декарбонизацията 

в транспортния сектор; в допълнение към това, настоятелно призовава държавите 

членки, по-специално тези, които изостават в най-голяма степен, както и 

промишлеността да демонстрират повишено равнище на амбиция и да ускорят 

изпълнението на Плана за действие, включително чрез разработването на 

ефикасни, завършени и съгласувани национални рамки на политиките, прилагани 

своевременно, за да бъде гарантирана необходимата стабилност за инвестиции 

както от публични, така и от частни източници; 

3. подчертава взаимовръзката между наличието и достъпността на инфраструктура 

за презареждане с електрическа енергия и гориво за алтернативни горива в целия 

ЕС, както в публични, така и в частни обекти, и приемането от страна на 

потребителите на нови системи за мобилност; подчертава нуждата от по-

хармонизиран подход на ЕС, включително по отношение на общи технически 

стандарти, за да се осигури оперативна съвместимост на платежните услуги и на 

зарядните точки, при което на ползвателите на алтернативни горива се дава 

възможност за използване в пълна степен на наличната инфраструктура, когато те 

пътуват в ЕС; подчертава необходимостта от прозрачна информация за 

потребителите и трансгранична приемственост; настоятелно призовава за 

засилване на сътрудничеството между публичните и частните участници в това 

отношение; призовава Комисията да засилва измерението на потребителите и да 

осигурява хармонизирана стратегия за информиране на потребителите относно 

използването на алтернативни горива, данни за зарядни точки в държавите членки 

и начините на плащане. 

4. подчертава важността на навременната, лесно разбираема, точна, достъпна и 

прозрачна информация за потребителите; отбелязва в този контекст значението на 

планираното сравнение на цените между алтернативните и конвенционалните 
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горива; изисква тази информация да се събира и обработва от открита платформа 

за данни; 

5. високо оценява координацията на равнище ЕС; насърчава Комисията да прецени 

през 2018 г. дали оперативната съвместимост на платежните услуги може да бъде 

стимулирана най-добре чрез законодателни и незаконодателни действия, като 

едновременно с това не се пречи на иновациите на пазара; 

6. насърчава Комисията да се възползва от полезните взаимодействия между 

европейските политики в областта на транспорта, енергетиката и цифровизацията, 

например във връзка с интелигентните системи за презареждане и интелигентните 

транспортни системи, като се гарантира спазването на стандартите за защита на 

данните; призовава държавите членки да си сътрудничат по-тясно, например в 

рамките на Форума за устойчив транспорт, с цел осигуряване на трансгранична 

приемственост; 

7. подкрепя един технологично неутрален подход за развитието на основана на 

пазара инфраструктура за алтернативни горива, с особен акцент върху 

намаляването на емисиите на парникови газове, както и към осигуряване на по-

голям и по-добър избор за потребителите; заявява, че въвеждането на цифрово 

свързана инфраструктура за алтернативни горива следва да се разглежда във 

връзка с действителния брой на превозни средства, използващи алтернативни 

горива. ето защо подчертава необходимостта от пускане на пазара на повече 

превозни средства, използващи алтернативни горива, така че да се повиши 

видимостта на тези превозни средства в средносрочен и дългосрочен план, като 

по този начин се насърчават публичните и частните инвестиции в тази област; 

8. настоятелно призовава Комисията, държавите членки и частния сектор да 

увеличат финансовата подкрепа за разгръщането на инфраструктурата за 

алтернативни горива; подчертава по-специално необходимостта от увеличаване 

на финансирането от ЕС за инфраструктура за алтернативни горива в следващата 

МФР; настоява, че географските различия по отношение на инфраструктурата за 

алтернативни горива и подкрепата за инфраструктура за алтернативни горива, 

както и високите разходи за прехода в селските райони, което би могло да 

попречи на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, следва да 

бъдат отчитани като съществена бариера; призовава държавите членки да 

признаят положителното въздействие на схемите за предоставяне на безвъзмездни 

средства, публично-частните партньорства и фискалните стимули за приемането 

от пазара на превозни средства, работещи с алтернативни горива. 
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