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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že inteligentní sítě jsou výsledkem sbližování mezi odvětvím energetiky a 
odvětvím informačních a komunikačních technologií (IKT) a že je třeba podpořit další 
spolupráci mezi těmito odvětvími například s ohledem na účinné využívání radiového 
spektra v Evropě a na inteligentní energetické funkce v budoucím „internetu věcí“; žádá 
Komisi, aby podnikla nezbytná opatření na zajištění koherentního a účinného šíření a 
provozování inteligentních sítí;

2. zdůrazňuje četné výhody inteligentních sítí pro snižování emisí uhlíku v hospodářství,
zvyšování podílů obnovitelných energií a distribuovanou výrobu energie, vytváření 
podmínek pro účinné využívání elektřiny v dopravě, poskytnutí možnosti spotřebitelům 
přizpůsobit svoji spotřebu tak, aby mohli využívat nejnižší ceny a současně dosahovat 
úspor energie, ve zlepšování energetické účinnosti a v rozmachu technologického rozvoje 
EU;

3. zdůrazňuje naléhavou potřebu modernizované, inteligentní a pružné energetické 
infrastruktury, zejména inteligentních sítí, jež umožní pružnější zálohování a vyvažování 
kapacit výkonu včetně individuálních systémů mikrogenerace a uchovávání energie, nové 
využívání elektřiny (jako jsou elektrická) vozidla a programy reagující na poptávku; vítá 
silný důraz kladený na projekty obecného zájmu v oblasti elektrické energie v nástroji pro 
propojení Evropy;

4. připomíná, že ve většině scénářů pracovního plánu v oblasti energetiky do roku 2050 je 
řádné začlenění distribuce obnovitelných zdrojů energie neproveditelné bez rozvoje 
místních a regionálních inteligentních sítí pro rozvod elektřiny;

5. vyzývá ke spolupráci při vývoji inteligentních sítí na evropské, vnitrostátní a regionální 
úrovni; je přesvědčen, že inteligentní sítě nabízejí jedinečnou možnost k posílení inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, se 
zvláštním ohledem na malé a střední podniky;

6. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda není nutné v souladu se s třetím souborem předpisů 
v oblasti energetického trhu předložit návrhy na rozvoj a podporu inteligentních sítí, 
neboť tak bude v rostoucí míře možné zapojit více tržních subjektů a podpořit potenciální 
výstavbu, rozvoj a synergie při údržbě telekomunikačních a energetických sítí;

7. připomíná, že inteligentní sítě by neměly představovat finanční zátěž pro spotřebitele, ale 
měly by jim přinášet prospěch tím, že jim dodají přesné a uživatelsky přístupné informace 
a umožní jim účinně řídit jejich spotřebu a výrobu energie;

8. zdůrazňuje úlohu inteligentních sítí při umožnění dvoustranné komunikace mezi výrobci 
elektřiny a spotřebiteli; zdůrazňuje, že jsou proto zásadní důsledná ochrana osobních 
údajů a zároveň snadno dostupné informace pro spotřebitele;
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9. naléhavě vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby přijaly a vytvořily 
finanční pobídky pro investice do projektů IKT, jako jsou inteligentní sítě, s cílem vytvořit 
v této oblasti prosperující trh.


