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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily infrastrukturu rozvodných sítí skladbě zdrojů 
energie potřebných ke splnění cílů stanovených EU pro obnovitelné zdroje energie, 
snížení emisí skleníkových plynů a energetickou účinnost; kromě toho vyzývá členské 
státy, aby dokončily modernizaci energetické infrastruktury EU vytvořením koridorů 
pro dodávku energie po celé EU, přeměnu sítí na inteligentní sítě a zajištění 
bezpečných dodávek zemního plynu s rozšířením sítě plynovodů, což by mohlo vést 
ke snížení emisí skleníkových plynů;

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, aby 
bylo dosaženo našeho cíle pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; konstatuje, 
že neuskutečnění těchto investic by mělo za následek mnohem vyšší náklady, pokud 
jde o škody na životním prostředí, rostoucí ceny energií, větší energetickou nejistotu
a závislost, a také pokles zaměstnanosti a omezení sociální péče. Tyto investice by 
mohly pocházet ze soukromých i veřejných zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit investice, například přizpůsobit naši energetickou 
soustavu požadavkům energie z obnovitelných zdrojů;

3. konstatuje, že s energetickou infrastrukturou jsou spojena značná rizika, např. 
provozní (např. přetížení, plynulost dodávek), přírodní (např. zemětřesení, záplavy), 
nebo antropogenní/politická (např. bezpečnost, terorismus), a proto žádá, aby 
rozhodnutí o rozvoji inteligentních sítí vycházelo z posouzení přínosů i nákladů, jak 
stanoví směrnice ES 2008/114 o kritických infrastrukturách; navrhuje členským 
státům, aby zmapovaly rizika s cílem využít je jako nástroj pro proces rozhodování
a sledování výsledků zavádění inteligentních sítí, aby se zlepšila vzájemná 
propojitelnost soustav;

4. vyzývá k přijetí co nejpřísnějších bezpečnostních a environmentálních norem pro 
veškerou energetickou infrastrukturu, a to mimo jiné na základě programů spolupráce 
mezi členskými státy, s cílem řešit výhrady veřejnosti a podpořit širší přijetí ze strany 
veřejnosti; doporučuje, aby členské státy poskytly občanům, občanské společnosti, 
hospodářským subjektům a sociálním partnerům dostatečné informace
o integrovaných a spolehlivých energetických sítích, zabezpečení dodávek, integraci 
obnovitelných zdrojů energie a umožnily spotřebitelům využívat nové technologie
a inteligentní energie ke zvýšení energetické účinnosti;

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní a bezpečný tok cenově dostupné energie; dále 
zdůrazňuje, že je nutné upravit všechny sítě tak, aby umožňovaly neomezený přísun 
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elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, a také modernizovat sítě, 
aby se zabránilo ztrátám energie; zdůrazňuje rovněž, že je třeba přijmout další opatření
k připojení izolovaných území (např. ostrovů a okrajových regionů) k evropské 
distribuční soustavě pro elektřinu;

6. poukazuje na důležitý potenciál vytváření „zelených pracovních míst“ spojených
s rozvojem energetické infrastruktury (tj. služby týkající se pojištění, výzkum a vývoj, 
technologie, inovace); vyzývá Komisi a členské státy k začlenění politik zaměřených 
na rekvalifikaci pracovníků pro „zelená pracovní místa” do všech ostatních politik EU;

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších a transparentnějších postupů udělování povolení, přičemž 
současně vyzývá Komisi a členské státy, aby v tomto ohledu upravily postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí; navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast veřejnosti na procesu rozhodování, 
který může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí těchto zařízení.


