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Pozměňovací návrh 1
Jan Březina

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 16. ledna 2013 o úloze 
politiky EU v oblasti soudržnosti a jejích 
představitelů v zavádění nové evropské 
energetické politiky,1

__________________
1Přijaté texty, P7_TA(2013)0017

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jan Březina

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 10. září 2013 o 
provádění a dopadu opatření na zvýšení 
energetické účinnosti v rámci politiky 
soudržnosti,2

__________________
2Přijaté texty, P7_TA(2013)0345

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že osobní údaje 
shromažďované pro účely používání 
inteligentních energetických systémů jsou 
velmi citlivé povahy, neboť umožňují 
náhled na chování uživatelů, a tudíž je 
nutné zajistit zvláštní ochranu těchto 
údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zásadní změnu, pokud jde o způsob, 
jakým se energie v regionech vyrábí a 
spotřebovává, která s sebou nese přechod 
od nepružného tradičního modelu 
založeného na základním zatížení k 
různorodější, decentralizované a místní 
výrobě energie, na které se vysokou mírou 
podílejí malá zařízení vyrábějící energii z 
obnovitelných zdrojů, jež pružně reagují na 
poptávku a skladování vyrobené energie; 
zdůrazňuje, že inteligentní sítě jsou pro 
tuto zásadní změnu podstatné a že jejich 
realizace musí být součástí 
meziodvětvového přístupu k regionálnímu 
rozvoji, aby tak došlo k maximalizaci 
přínosů pro regiony;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Justina Vitkauskaite Bernard
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zásadní změnu, pokud jde o způsob, 
jakým se energie v regionech vyrábí a 
spotřebovává, která s sebou nese přechod 
od nepružného tradičního modelu 
založeného na základním zatížení k 
různorodější, decentralizované a místní 
výrobě energie, na které se vysokou mírou 
podílejí malá zařízení vyrábějící energii z 
obnovitelných zdrojů, jež pružně reagují na 
poptávku a skladování vyrobené energie; 
zdůrazňuje, že inteligentní sítě jsou pro 
tuto zásadní změnu podstatné a že jejich 
realizace musí být součástí 
meziodvětvového přístupu k regionálnímu 
rozvoji, aby tak došlo k maximalizaci 
přínosů pro regiony;

1. vítá zásadní změnu, pokud jde o způsob, 
jakým se energie v regionech vyrábí a 
spotřebovává, která s sebou nese přechod 
od nepružného tradičního modelu 
založeného na základním zatížení k 
různorodější, decentralizované a místní 
výrobě energie, na které se vysokou mírou 
podílejí malá zařízení vyrábějící energii z 
obnovitelných zdrojů, jež pružně reagují na 
poptávku a skladování vyrobené energie; 
zdůrazňuje, že inteligentní sítě jsou pro 
tuto zásadní změnu podstatné a že jejich 
realizace musí být součástí 
meziodvětvového a komplexního přístupu 
k regionálnímu rozvoji, aby tak došlo 
k maximalizaci přínosů a příležitostí na 
trhu pro regiony a k dosažení 
udržitelnosti, růstu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zásadní změnu, pokud jde o způsob, 
jakým se energie v regionech vyrábí a 
spotřebovává, která s sebou nese přechod 
od nepružného tradičního modelu 
založeného na základním zatížení k 
různorodější, decentralizované a místní 
výrobě energie, na které se vysokou mírou 
podílejí malá zařízení vyrábějící energii z 
obnovitelných zdrojů, jež pružně reagují na 
poptávku a skladování vyrobené energie; 
zdůrazňuje, že inteligentní sítě jsou pro 
tuto zásadní změnu podstatné a že jejich 
realizace musí být součástí 

1. chápe, že v zájmu zachování 
udržitelného rozvoje a splnění požadavků 
budoucí poptávky by měly být 
podporovány nové modely výroby energie 
a spotřeby založené na decentralizované a 
místní výrobě energie, na které se určitou
mírou podílejí malá zařízení vyrábějící 
energii z obnovitelných zdrojů, jež pružně 
reagují na poptávku a skladování vyrobené 
energie; zdůrazňuje, že inteligentní sítě 
jsou pro tuto zásadní změnu podstatné a že 
jejich realizace by měla být součástí 
meziodvětvového přístupu k regionálnímu 
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meziodvětvového přístupu k regionálnímu 
rozvoji, aby tak došlo k maximalizaci 
přínosů pro regiony;

rozvoji, aby tak došlo k maximalizaci 
přínosů pro regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jako příklad 
osvědčeného postupu lze uvést rakouský 
region Burgundsko, který se díky 
včasnému zapojení zdrojů ze 
strukturálních fondů, cíleným 
partnerstvím na místní, regionální, 
celostátní a evropské úrovni, účinnému 
provádění strategie decentralizace 
využívání místních zdrojů energie a 
využití místních systémů dodávek a 
průběžnému rozvoji praktických možností 
využití s místními subjekty stal regionem s 
nejvyšší úrovní energetické nezávislosti v 
aritmetickém vyjádření;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. v této souvislosti zdůrazňuje příležitosti, 
které se v souvislosti se zeměpisnými 
(nebo územními) změnami nabízejí 
znevýhodněným regionům, které se ze 
spotřebitelů energie mohou stát jejími 
výrobci, což jim zaručí značné ekonomické 

2. v této souvislosti zdůrazňuje příležitosti, 
které se v souvislosti se zeměpisnými 
(nebo územními) změnami nabízejí 
znevýhodněným regionům, které se ze 
spotřebitelů energie mohou stát jejími 
výrobci, což jim zaručí značné ekonomické 
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zisky a zároveň zajistí stabilní dodávky 
energie; konstatuje, že je to příležitost 
zejména pro vzdálené a okrajové regiony a 
ostrovy;

zisky a zároveň zajistí stabilní dodávky 
energie a zavádění a provozování 
inteligentních sítí; konstatuje, že je to 
příležitost zejména pro vzdálené a okrajové 
regiony a ostrovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. v této souvislosti zdůrazňuje příležitosti, 
které se v souvislosti se zeměpisnými 
(nebo územními) změnami nabízejí 
znevýhodněným regionům, které se ze 
spotřebitelů energie mohou stát jejími 
výrobci, což jim zaručí značné ekonomické 
zisky a zároveň zajistí stabilní dodávky 
energie; konstatuje, že je to příležitost 
zejména pro vzdálené a okrajové regiony a 
ostrovy;

2. v této souvislosti zdůrazňuje příležitosti, 
které se v souvislosti se zeměpisnými 
(nebo územními) změnami nabízejí 
znevýhodněným regionům, které se ze 
spotřebitelů energie mohou stát jejími 
výrobci, což jim zaručí značné
konkurenční a ekonomické zisky a 
zároveň zajistí stabilní dodávky energie; 
konstatuje, že je to příležitost zejména pro 
vzdálené a okrajové regiony a ostrovy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 
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ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní úrovni uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání kombinování opatření na 
výrobu a skladování energie a
energetickou účinnost, a ke spolupráci s 
dalšími odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy;

ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu a jeho zvláštnosti, neboť 
neexistuje jediné řešení pro všechny 
regiony; vyzývá k tomu, aby byl na místní 
úrovni uplatněn pružný přístup s cílem 
snížit překážky, které brání kombinování 
opatření na výrobu a skladování energie, 
včetně přeshraničních řešení, a to v zájmu
energetické účinnosti, a ke spolupráci s 
dalšími odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 
ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní úrovni uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání kombinování opatření na 
výrobu a skladování energie a energetickou 
účinnost, a ke spolupráci s dalšími 
odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy;

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby posílením investic 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 
ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní úrovni uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání kombinování opatření na 
výrobu a skladování energie a energetickou 
účinnost, a ke spolupráci s dalšími 
odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 
ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní úrovni uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání kombinování opatření na 
výrobu a skladování energie a energetickou 
účinnost, a ke spolupráci s dalšími 
odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy;

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů co nejdříve 
investovaly do lokálních inteligentních sítí, 
včetně využití finančních nástrojů, které by 
přilákaly soukromé investice, přičemž je 
třeba zohlednit environmentální, 
ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní úrovni uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání kombinování opatření na 
výrobu a skladování energie a energetickou 
účinnost, a ke spolupráci s dalšími 
odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví 
dopravy; poukazuje na význam systémů 
skladování energie pomocí reverzních 
turbín, a to zejména v souvislosti s 
využitím obnovitelných zdrojů a 
geotermální energie, především v 
izolovaných ostrovních soustavách;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů co 
nejdříve investovaly do lokálních 
inteligentních sítí, včetně využití 

3. vyzývá členské státy a regiony, aby 
důkladně zvážily investice do lokálních 
inteligentních sítí prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, včetně využití finančních nástrojů, 
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finančních nástrojů, které by přilákaly 
soukromé investice, přičemž je třeba 
zohlednit environmentální, ekonomické, 
sociální a územní potřeby daného regionu, 
neboť neexistuje jediné řešení pro všechny 
regiony; vyzývá k tomu, aby byl na místní 
úrovni uplatněn pružný přístup s cílem 
snížit překážky, které brání kombinování 
opatření na výrobu a skladování energie a 
energetickou účinnost, a ke spolupráci s 
dalšími odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a odvětví
dopravy;

které by přilákaly soukromé investice, 
přičemž je třeba zohlednit environmentální, 
ekonomické, sociální a územní potřeby 
daného regionu, neboť neexistuje jediné 
řešení pro všechny regiony; vyzývá k 
tomu, aby byl na místní a regionální 
úrovni uplatněn pružný přístup s cílem 
snížit překážky, které brání kombinování 
opatření na výrobu a skladování energie a 
energetickou účinnost, a ke spolupráci s 
dalšími odvětvími, jako jsou informační a 
komunikační technologie (IKT) a doprava;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá o lepší využívání 
osvědčených postupů; zdůrazňuje, že řada 
evropských regionů pracovala ve 
stávajícím rámci EU na projektech, které 
jednak posílily součinnost ve vybraných 
oblastech a jednak podpořily energetickou 
udržitelnost a obnovitelné zdroje, jako je 
tomu v případě projektu „MaRes“ 
(Makaronéská výzkumná strategie) a 
projektu „Green Islands project“ (projekt 
zelených ostrovů);

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 



AM\1011520CS.doc 11/39 PE524.656v01-00

CS

sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní a závazné cíle do roku 2030, 
pokud jde o energetickou účinnost a 
obnovitelné energie a emise skleníkových 
plynů, s cílem poskytnout do budoucna 
záruky investorům a propojeným odvětvím 
a usnadnit inteligentní energetický systém;

sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie do roku 2030, pokud jde o 
energetickou účinnost a obnovitelné 
energie a emise skleníkových plynů, s 
cílem poskytnout do budoucna záruky 
investorům a propojeným odvětvím a 
usnadnit inteligentní energetický systém;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 
sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní a závazné cíle do roku 2030, 
pokud jde o energetickou účinnost a 
obnovitelné energie a emise skleníkových 
plynů, s cílem poskytnout do budoucna 
záruky investorům a propojeným odvětvím 
a usnadnit inteligentní energetický systém;

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 
sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní politiky do roku 2030, pokud 
jde o energetickou účinnost a obnovitelné 
energie a emise skleníkových plynů, s 
cílem poskytnout do budoucna záruky 
investorům a propojeným odvětvím a 
usnadnit inteligentní energetický systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 
sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní a závazné cíle do roku 2030, 
pokud jde o energetickou účinnost a 
obnovitelné energie a emise skleníkových 

(Netýká se českého znění.)
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plynů, s cílem poskytnout do budoucna 
záruky investorům a propojeným odvětvím 
a usnadnit inteligentní energetický systém;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 
sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický 
rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní a závazné cíle do roku 2030, 
pokud jde o energetickou účinnost a 
obnovitelné energie a emise skleníkových 
plynů, s cílem poskytnout do budoucna 
záruky investorům a propojeným odvětvím 
a usnadnit inteligentní energetický
systém;

4. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních 
sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobé 
plánování a politický rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby byl v nařízeních a 
směrnicích EU o vnitřním trhu uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání řešením pro daný region, pokud 
jde o opatření související s výrobou 
energie, jejím dodáváním, skladováním a 
účinností a kombinování těchto opatření;

5. vyzývá k tomu, aby byl v nařízeních a 
směrnicích EU o vnitřním trhu uplatněn 
pružný přístup s cílem snížit překážky, 
které brání řešením pro daný region, pokud 
jde o opatření související s výrobou 
energie, jejím dodáváním, skladováním a 
účinností a kombinování těchto opatření, 
včetně partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a přeshraničních 
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projektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a 
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 
provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby se stali 
„prozumenty“, kdy by jednotlivci a 
společenství vyráběli svou vlastní 
obnovitelnou energii a prodávali přebytek 
sítím, používali čisté měření, a využívali 
tak ekonomických příležitostí a jednali 
jako silní místní partneři, kteří se podílejí 
na udržitelné výrobě energie a úsporách 
energie v rámci celkového regionálního 
energetického konceptu;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí zapojit 
veřejnost do každé fáze plánování
souvisejícího s energií a sítěmi a aktivně 
zapojit také provozovatele distribučních 
soustav a poskytovatele technologií 
inteligentních sítí; vyzývá občany k tomu, 
aby se stali „prozumenty“, kdy by 
jednotlivci a společenství vyráběli svou 
vlastní obnovitelnou energii a prodávali 
přebytek sítím, používali čisté měření, a 
využívali tak ekonomických příležitostí a 
jednali jako silní místní partneři, kteří se 
podílejí na udržitelné výrobě energie a 
úsporách energie v rámci celkového 
regionálního energetického konceptu;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a 
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a 
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 
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provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby se stali 
„prozumenty“, kdy by jednotlivci a 
společenství vyráběli svou vlastní 
obnovitelnou energii a prodávali přebytek 
sítím, používali čisté měření, a využívali 
tak ekonomických příležitostí a jednali 
jako silní místní partneři, kteří se podílejí 
na udržitelné výrobě energie a úsporách 
energie v rámci celkového regionálního 
energetického konceptu;

provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby se stali 
„prozumenty“, kdy by jednotlivci a 
společenství vyráběli svou vlastní 
obnovitelnou energii a prodávali přebytek 
sítím, používali čisté měření, a využívali 
tak ekonomických příležitostí a jednali 
jako silní místní partneři, kteří se podílejí 
na udržitelné výrobě energie a úsporách 
energie v rámci celkového regionálního 
energetického konceptu; je však 
přesvědčen, že dlouhodobá perspektiva 
řady stávajících vnitrostátních systémů na 
podporu obnovitelných zdrojů energie 
vedla k nadměrným kompenzacím a často 
také k tomu, že v řadě regionů nebyly 
upřednostněny nejúčinnější způsoby 
uplatnění obnovitelných technologií pro 
domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a 
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 
provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby se stali 
„prozumenty“, kdy by jednotlivci a 
společenství vyráběli svou vlastní 
obnovitelnou energii a prodávali přebytek 
sítím, používali čisté měření, a využívali 
tak ekonomických příležitostí a jednali 
jako silní místní partneři, kteří se podílejí 
na udržitelné výrobě energie a úsporách 
energie v rámci celkového regionálního 

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a 
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 
provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby urychleně 
zavedli infrastruktury vyspělých měřicích 
přístrojů, které zajistí oboustrannou 
výměnu informací a umožní občanům, 
aby se stali „prozumenty“, kdy by 
jednotlivci a společenství vyráběli svou 
vlastní obnovitelnou energii a prodávali 
přebytek sítím, používali čisté měření, a 
využívali tak ekonomických příležitostí a 
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energetického konceptu; jednali jako silní místní partneři, kteří se 
podílejí na udržitelné výrobě energie a 
úsporách energie v rámci celkového 
regionálního energetického konceptu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace a
transformace souvisejících s energií a 
sítěmi, přičemž každé fáze se účastní 
veřejnost a aktivně se na ní podílejí 
provozovatelé distribučních soustav a 
poskytovatelé technologií inteligentních 
sítí; vyzývá občany k tomu, aby se stali 
„prozumenty“, kdy by jednotlivci a 
společenství vyráběli svou vlastní 
obnovitelnou energii a prodávali přebytek 
sítím, používali čisté měření, a využívali 
tak ekonomických příležitostí a jednali 
jako silní místní partneři, kteří se podílejí 
na udržitelné výrobě energie a úsporách 
energie v rámci celkového regionálního 
energetického konceptu;

6. zdůrazňuje, že občané musí být zapojeni 
do všech fází plánování, realizace,
transformace, výroby a spotřeby
souvisejících s energií a sítěmi, přičemž 
každé fáze se účastní veřejnost a aktivně se 
na ní podílejí provozovatelé distribučních 
soustav a poskytovatelé technologií 
inteligentních sítí; vyzývá občany k tomu, 
aby se stali „prozumenty“, kdy by 
jednotlivci a společenství vyráběli svou 
vlastní obnovitelnou energii a prodávali 
přebytek sítím, používali čisté měření, a 
využívali tak ekonomických příležitostí a 
jednali jako silní místní partneři, kteří se 
podílejí na udržitelné výrobě energie a 
úsporách energie v rámci celkového 
regionálního energetického konceptu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že k úspěšnému zavedení 
inteligentních sítí je třeba, aby Evropa 

7. zdůrazňuje, že k úspěšnému zavedení 
inteligentních sítí by měla být vytvořena 
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pokračovala ve strategii inteligentních 
energetických systémů pro regiony a 
místní společenství, v rámci které by se 
inteligentní sítě staly součástí regionálního 
energetického systému a vysokou měrou by 
v nich byla zastoupena energie z 
obnovitelných zdrojů včetně 
decentralizovaných výrobních kapacit, 
která je propojená s řízením poptávky, 
opatřeními energetické účinnosti, se 
zvýšením úspor energie a inteligentními 
způsoby skladování, s odvětvím dopravy 
(e-doprava) a zvýšením výměny se 
sousedními sítěmi;

strategie pro regiony a místní společenství
zaměřená na „inteligentní energetické 
systémy“, v rámci které by se inteligentní 
sítě staly součástí regionálního 
energetického systému a určitou měrou by 
v nich byla zastoupena energie z 
obnovitelných zdrojů včetně 
decentralizovaných výrobních kapacit, 
opatřeními energetické účinnosti, se 
zvýšením úspor energie a inteligentními 
způsoby skladování, s odvětvím dopravy 
(e-doprava) a zvýšením výměny se 
sousedními sítěmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na úlohu, kterou mají 
inteligentní měřiče, neboť umožňují 
obousměrnou komunikaci, jež zajistí 
přesné účtování spotřebitelům a zvýší 
zapojení na straně poptávky, kdy 
spotřebitelé přizpůsobí své zvyklosti 
křivkám při výrobě energie; zdůrazňuje, 
že občané musí mít plný prospěch z 
inteligentního energetického systému a že 
vlastnictví ze strany občanů zvýší 
efektivitu chování, a umožní tak větší 
úsporu energie; zdůrazňuje potřebnost 
vyšších standardů pro inteligentní měřiče, 
pokud jde o ochranu údajů a soukromí, a 
pro rozhodování občanů ohledně údajů 
předávaných provozovatelům sítí a 
kontrolu těchto údajů; zdůrazňuje zásadní 
úlohu provozovatelů distribučních 
soustav, kteří mají konečnou odpovědnost 
při zajišťování bezpečnosti a stability sítí, 
a musí mít tudíž přímý přístup k údajům o 
spotřebě a výrobě, aby bylo zajištěno 
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účinné, bezpečné a zabezpečené 
fungování inteligentní sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a pracovní skupinu 
Komise pro inteligentní sítě, aby rozšířily a 
aktualizovaly definici inteligentních sítí 
tak, aby mohla zahrnovat inteligentní 
energetické systémy; vyzývá místní a 
regionální orgány, aby přijaly regionální 
strategie založené na inteligentních 
energetických systémech;

8. vyzývá Komisi a pracovní skupinu 
Komise pro inteligentní sítě, aby rozšířily a 
aktualizovaly definici inteligentních sítí 
tak, aby mohla zahrnovat inteligentní 
energetické systémy; vyzývá místní a 
regionální orgány, aby řídily spotřebu 
energie a nouzové odpojování 
elektrických obvodů (load-shedding) a
přijaly regionální strategie založené na 
inteligentních energetických systémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a pracovní skupinu 
Komise pro inteligentní sítě, aby rozšířily a 
aktualizovaly definici inteligentních sítí 
tak, aby mohla zahrnovat inteligentní 
energetické systémy; vyzývá místní a 
regionální orgány, aby přijaly regionální 
strategie založené na inteligentních 
energetických systémech;

8. vyzývá Komisi a pracovní skupinu 
Komise pro inteligentní sítě, aby rozšířily a 
aktualizovaly definici inteligentních sítí 
tak, aby mohla zahrnovat inteligentní 
energetické systémy; vyzývá místní a 
regionální orgány, aby pracovaly na přijetí 
regionálních strategií založených na 
inteligentních energetických systémech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že aby byla zajištěna 
ekonomická účinnost inteligentních sítí pro 
regiony, je nezbytné kombinovat přímé a 
nepřímé výhody, propojit odvětví 
energetiky s několika dalšími odvětvími, 
zejména s bydlením a dopravou, ale rovněž 
s odvětvím životního prostředí, územního 
plánování, sociálního začlenění, nakládání 
s odpadem a stavebnictví s cílem splnit cíle 
úspory energie a zároveň maximalizovat 
energetické přínosy;

9. zdůrazňuje, že aby byla zajištěna 
ekonomická účinnost inteligentních sítí pro 
regiony, je nezbytné kombinovat přímé a 
nepřímé výhody, propojit odvětví 
energetiky s několika dalšími odvětvími, 
zejména s bydlením a dopravou, ale rovněž 
s odvětvím životního prostředí, územního 
plánování, sociálního začlenění, nakládání 
s odpadem a stavebnictví s cílem splnit cíle 
úspory energie a zároveň maximalizovat 
energetické přínosy a vyvážit v daném 
regionu dodávku energie a poptávku po 
ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že odvětví IKT má 
klíčovou úlohu v systému inteligentních 
energetických sítí, jelikož prostřednictvím 
digitální komunikace v reálném čase mezi 
všemi aktéry inteligentní sítě od produkce 
až po dodávku koncovému uživateli IKT 
umožňuje obousměrný tok informací v 
sítích; vyzývá proto regiony, aby do 
regionálního plánování týkajícího se 
inteligentních sítí zahrnuly rozvoj 
rozmanitých, komerčně přitažlivých a 
interoperabilních IKT technologií pro 
vytváření inteligentních energetických 

vypouští se
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systémů s cílem zvýšit úspory energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že odvětví IKT má 
klíčovou úlohu v systému inteligentních 
energetických sítí, jelikož prostřednictvím 
digitální komunikace v reálném čase mezi 
všemi aktéry inteligentní sítě od produkce 
až po dodávku koncovému uživateli IKT 
umožňuje obousměrný tok informací v 
sítích; vyzývá proto regiony, aby do 
regionálního plánování týkajícího se 
inteligentních sítí zahrnuly rozvoj 
rozmanitých, komerčně přitažlivých a 
interoperabilních IKT technologií pro 
vytváření inteligentních energetických 
systémů s cílem zvýšit úspory energie;

10. zdůrazňuje, že odvětví IKT má 
klíčovou úlohu v inteligentním 
energetickém systému, jelikož 
prostřednictvím digitální komunikace v 
reálném čase mezi všemi aktéry 
inteligentní sítě od produkce až po 
dodávku koncovému uživateli IKT 
umožňuje obousměrný tok informací v 
sítích; vyzývá proto regiony, aby do 
regionálního plánování týkajícího se 
inteligentních sítí zahrnuly rozvoj 
rozmanitých, komerčně přitažlivých a 
interoperabilních IKT technologií pro 
vytváření inteligentních energetických 
systémů s cílem zvýšit úspory energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky k 
tomu, aby elektrické spotřebiče (zejména 
automatické pračky, myčky, tepelná 
čerpadla, akumulační vytápění atd.) byly 
schopny automatického provozu v 
součinnosti s inteligentními měřiči na 
základě zadání spotřebitele v ekonomicky 
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příznivém režimu v době přebytku energie 
(aplikace internetu věcí).

Or. cs

Pozměňovací návrh 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 
investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 
investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení, a 
prostřednictvím přizpůsobení stavebního 
průmyslu novým technologickým řešením 
pro výstavbu vysoce energeticky účinných 
budov;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 
investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 

12. důrazně vybízí všechny regiony a 
místní orgány, aby investovaly do 
inteligentních energetických systémů, které
se mohou stát případným zdrojem 
udržitelných pracovních míst na místní 
úrovni; zdůrazňuje, že stavební průmysl je 
jednou z hlavních oblastí, kde dojde 
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prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 
investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 
investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem zelených a udržitelných
pracovních míst na místní úrovni; 
zdůrazňuje, že stavební průmysl je jednou 
z hlavních oblastí, kde dojde k vytvoření 
pracovních míst, nejen prostřednictvím 
přímých investic do inteligentních 
energetických sítí, ale také prostřednictvím 
podpory rozvoje technologií, inovací a 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v EU a prostřednictvím investic 
do opatření týkajících se energetické 
účinnosti a renovací, například v odvětví 
bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně vybízí všechny regiony, aby 12. vybízí regiony, aby uvažovaly o 
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investovaly do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

investicích do inteligentních energetických 
systémů, které se mohou stát případným 
zdrojem udržitelných pracovních míst na 
místní úrovni; zdůrazňuje, že stavební 
průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde 
dojde k vytvoření pracovních míst, nejen 
prostřednictvím přímých investic do 
inteligentních energetických sítí, ale také 
prostřednictvím investic do opatření 
týkajících se energetické účinnosti a 
renovací, například v odvětví bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy a regiony, aby 
podporovaly vzdělávací iniciativy v oblasti 
obnovitelných energií na akademické a 
řemeslné úrovni, například 
prostřednictvím zavedení výuky 
ekologických technologií a zřízení nových 
druhů učebních oborů (např. techniků 
solárních energií);

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že Komise v roce 2009 
spočítala, že pokud by se do roku 2020 
splnily její cíle v oblasti udržitelné 
energie, vytvořilo by se okolo 2,8 milionu 

vypouští se
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pracovních míst a celková přidaná 
hodnota by se do roku 2030 zvýšila o 
přibližně 1,1 % HDP; zdůrazňuje, že 
Evropská rada pro obnovitelnou energii 
odhaduje, že pokud by v roce 2030 45 % 
energie pocházelo z obnovitelných zdrojů, 
vytvořilo by se 4,4 milionu pracovních 
míst, a že pokud by evropská energie 
pocházela do roku 2050 v 100% míře z 
obnovitelných zdrojů, zaměstnávalo by 
toto odvětví 6,1 milionu lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že Komise v roce 2009 
spočítala, že pokud by se do roku 2020 
splnily její cíle v oblasti udržitelné 
energie, vytvořilo by se okolo 2,8 milionu 
pracovních míst a celková přidaná 
hodnota by se do roku 2030 zvýšila o 
přibližně 1,1 % HDP; zdůrazňuje, že 
Evropská rada pro obnovitelnou energii 
odhaduje, že pokud by v roce 2030 45 % 
energie pocházelo z obnovitelných zdrojů, 
vytvořilo by se 4,4 milionu pracovních 
míst, a že pokud by evropská energie 
pocházela do roku 2050 v 100% míře z 
obnovitelných zdrojů, zaměstnávalo by 
toto odvětví 6,1 milionu lidí;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že Komise v roce 2009 
spočítala, že pokud by se do roku 2020 
splnily její cíle v oblasti udržitelné energie, 
vytvořilo by se okolo 2,8 milionu 
pracovních míst a celková přidaná hodnota 
by se do roku 2030 zvýšila o přibližně 1,1 
% HDP; zdůrazňuje, že Evropská rada pro 
obnovitelnou energii odhaduje, že pokud 
by v roce 2030 45 % energie pocházelo z 
obnovitelných zdrojů, vytvořilo by se 4,4 
milionu pracovních míst, a že pokud by 
evropská energie pocházela do roku 2050 
v 100% míře z obnovitelných zdrojů, 
zaměstnávalo by toto odvětví 6,1 milionu 
lidí;

13. konstatuje, že Komise v roce 2009 
spočítala, že pokud by se do roku 2020 
splnily její cíle v oblasti udržitelné energie, 
vytvořilo by se okolo 2,8 milionu 
pracovních míst a celková přidaná hodnota 
by se do roku 2030 zvýšila o přibližně 
1,1 % HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení;

14. vyzývá všechny regiony, aby 
zohlednily, že značný počet nových 
pracovních míst na místní úrovni může být 
rovněž vytvořen ve službách IKT, odvětví 
dopravy a odvětvích, která dodávají 
inteligentní vybavení a služby, např. pro 
nová zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení;

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení, 
a aby tak zabránily jakémukoli nedostatku 
specializované pracovní síly a umožnily 
přizpůsobení potřebám plynoucím z 
nástupu nových profesí v daných 
oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení;

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení, inteligentní infrastrukturu a 
služby, např. pro nová zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Oldřich Vlasák
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá všechny regiony, aby 
investovaly do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení;

14. vyzývá regiony, aby uvažovaly o 
investování do činností souvisejících s 
dovedností a odbornou přípravou pro tato 
nová pracovní místa a zároveň zohlednily, 
že značný počet nových pracovních míst na 
místní úrovni může být rovněž vytvořen ve 
službách IKT, odvětví dopravy a 
odvětvích, která dodávají inteligentní 
vybavení a služby, např. pro nová zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že regiony, jež úspěšně 
zavedou inteligentní energetický systém,
mohou přilákat další pracovní místa pro 
region ve formě specializované odborné 
přípravy, pokud založí technické 
univerzity a odborné školy specializované 
na tuto oblast; vyzývá regiony, aby 
spolupracovaly na inteligentní 
specializaci, a vítá systémy, v jejichž rámci 
jsou sdíleny znalosti mezi regiony i 
přeshraničně;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že veřejné investice do 
inteligentních energetických systémů, a to i 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů, mohou podpořit 
místní udržitelné pracovní příležitosti a
dlouhodobé místní zisky pro regiony a 
mohou rovněž sloužit jako nástroj k 
překonání hospodářských výzev, zejména v 
regionech zemí postižených krizí;

15. zdůrazňuje, že veřejné investice do 
inteligentních energetických systémů, a to i
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů, mohou podpořit 
místní udržitelné pracovní příležitosti, mít 
synergické a multiplikační účinky na 
zaměstnanost a vytvářet dlouhodobé 
místní zisky pro regiony v hospodářské, 
sociální a environmentální oblasti a 
mohou rovněž sloužit jako nástroj k 
překonání hospodářských výzev, zejména v 
regionech zemí postižených krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 
členskými státy na fiskálních úpravách, 
zejména prostřednictvím sociálních a 
zelených plánů inovací, jako jsou 
například plány založené na 
inteligentních sítích;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. s ohledem na studie o osvědčených 
postupech a příkladech zdůrazňuje, že za 

16. s ohledem na studie o osvědčených 
postupech a příkladech zdůrazňuje, že za 
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úspěchem inteligentního energetického 
systému často stojí místní vlastnictví 
jednotlivých občanů, družstva nebo 
místního společenství nebo spoluvlastnictví 
těchto aktérů; uznává, že tento způsob 
vlastnictví usnadňuje přijatelnost, pokud 
jde o investice do všech prvků 
inteligentních energetických systémů; je 
toho názoru, že občané musí být zapojeni 
do všech fází rozvoje inteligentního 
energetického systému;

úspěchem inteligentního energetického 
systému často stojí místní vlastnictví 
jednotlivých občanů, družstva nebo 
místního společenství nebo spoluvlastnictví 
těchto aktérů; uznává, že tento způsob 
vlastnictví usnadňuje přijatelnost, pokud 
jde o investice do všech prvků 
inteligentních energetických systémů; 
zdůrazňuje, že občané musí dostávat lepší 
informace a pobídky, jako jsou například 
mechanismy dynamického stanovování 
cen a vhodné nástroje IKT, tak aby mohli 
být zapojeni do všech fází rozvoje 
inteligentního energetického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. s ohledem na studie o osvědčených 
postupech a příkladech zdůrazňuje, že za 
úspěchem inteligentního energetického 
systému často stojí místní vlastnictví 
jednotlivých občanů, družstva nebo 
místního společenství nebo spoluvlastnictví 
těchto aktérů; uznává, že tento způsob 
vlastnictví usnadňuje přijatelnost, pokud 
jde o investice do všech prvků 
inteligentních energetických systémů; je 
toho názoru, že občané musí být zapojeni 
do všech fází rozvoje inteligentního 
energetického systému;

16. s ohledem na studie o osvědčených 
postupech a příkladech zdůrazňuje, že za 
úspěchem inteligentního energetického 
systému často stojí místní vlastnictví 
jednotlivých občanů, družstva nebo 
místního společenství nebo spoluvlastnictví 
těchto aktérů; uznává, že tento způsob 
vlastnictví usnadňuje přijatelnost, pokud 
jde o investice do všech prvků 
inteligentních energetických systémů; je 
toho názoru, že občané musí být zapojeni 
na všech úrovních inteligentní 
energetické infrastruktury, výroby a 
distribuce energie a plánování sítí a do 
všech fází rozvoje inteligentního 
energetického systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby ve stávajících 
právních předpisech EU, zejména v 
pravidlech pro státní podporu, odstranila 
překážky, které brání místnímu vlastnictví; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
možnosti výroby energie na místní úrovni a 
sdílení místní energie, a to nejen 
obousměrně mezi sítí a koncovým 
uživatelem, ale rovněž sdílení přes hranice 
a mezi sdruženími koncových uživatelů a 
zároveň podporovaly místní vlastnictví, 
pokud jde o výrobu energie, a sdílení 
místně vyrobené energie;

17. vyzývá Komisi, aby ve stávajících 
právních předpisech EU, zejména v 
pravidlech pro státní podporu, odstranila 
překážky – regulační a právní problémy –, 
které brání místnímu vlastnictví; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly možnosti 
výroby energie na místní úrovni a sdílení 
místní energie, a to nejen obousměrně mezi 
sítí a koncovým uživatelem, ale rovněž 
sdílení přes hranice a mezi sdruženími 
koncových uživatelů a zároveň 
podporovaly místní vlastnictví, pokud jde o 
výrobu energie, a sdílení místně vyrobené 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že provozování 
inteligentních energetických systémů bude 
zahrnovat velké množství osobních údajů a 
mnoho profilů a bude představovat vysoké 
riziko porušování ochrany údajů; vyjadřuje 
znepokojení zejména ve vztahu k výhodám 
inteligentních měřících přístrojů pro 
spotřebitele a vyzývá k důkladnějšímu 
hodnocení této oblasti a dalšímu výzkumu, 
pokud jde o ochranu údajů a soukromí v 
souvislosti s inteligentními měřícími 
přístroji; zdůrazňuje proto, že osobní 
údaje musí být bez výjimky chráněny a že 
musí zůstat chráněny a bezpečné;

19. zdůrazňuje, že provozování 
inteligentních energetických systémů bude 
zahrnovat velké množství osobních údajů a 
mnoho profilů a bude představovat vysoké 
riziko porušování ochrany údajů; vyjadřuje 
znepokojení zejména ve vztahu k výhodám 
inteligentních měřících přístrojů pro 
spotřebitele a vyzývá k důkladnějšímu 
hodnocení této oblasti a dalšímu výzkumu, 
pokud jde o ochranu údajů a soukromí v 
souvislosti s inteligentními měřícími 
přístroji;
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Or. de

Pozměňovací návrh 51
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že provozování 
inteligentních energetických systémů bude 
zahrnovat velké množství osobních údajů a 
mnoho profilů a bude představovat vysoké 
riziko porušování ochrany údajů; vyjadřuje 
znepokojení zejména ve vztahu k výhodám 
inteligentních měřících přístrojů pro 
spotřebitele a vyzývá k důkladnějšímu 
hodnocení této oblasti a dalšímu výzkumu, 
pokud jde o ochranu údajů a soukromí v 
souvislosti s inteligentními měřícími 
přístroji; zdůrazňuje proto, že osobní údaje 
musí být bez výjimky chráněny a že musí 
zůstat chráněny a bezpečné;

19. zdůrazňuje, že provozování 
inteligentních energetických systémů bude 
zahrnovat velké množství osobních údajů a 
mnoho profilů a bude představovat vysoké 
riziko porušování ochrany údajů; vyjadřuje 
znepokojení zejména ve vztahu ke 
kybernetické bezpečnosti systémů 
inteligentních sítí a k výhodám 
inteligentních měřících přístrojů pro 
spotřebitele a vyzývá k důkladnějšímu 
hodnocení této oblasti a dalšímu výzkumu, 
pokud jde o ochranu údajů a soukromí v 
souvislosti s inteligentními měřícími 
přístroji; zdůrazňuje proto, že osobní údaje
musí být bez výjimky chráněny a že musí 
zůstat chráněny a bezpečné a že 
kybernetická bezpečnost musí být 
začleněna do strategií pro zavádění 
inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že pokud jde o 
shromažďování údajů pro inteligentní 
energetické systémy, je nutné vypracovat 



AM\1011520CS.doc 31/39 PE524.656v01-00

CS

normy s cílem zajistit, aby byly předávány 
pouze relevantní údaje, aby tyto údaje 
nebyly předávány třetím stranám a aby 
bylo dodržováno právo klientů na 
kontrolu a výmaz shromážděných údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
nařízení o ochraně údajů bude posíleno a 
rychle přijato; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné pokyny pro 
shromažďování údajů, jejich 
minimalizaci, přenos a bezpečnost v rámci 
inteligentního energetického systému; 
zdůrazňuje, že osobní údaje mohou být 
zpracovávány pouze pro specifické účely 
poskytování dodávek energie a pouze v 
rozsahu, který je pro tento účel nezbytný, 
a že osobní údaje nesmí být používány pro 
cenovou diskriminaci;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
nařízení o ochraně údajů bude posíleno a 
rychle přijato; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné pokyny pro 

20. vyzývá členské státy, aby zajistily
dostupné informace pro spotřebitele a 
jasné pokyny pro předávání údajů a jejich 
bezpečnost a aby dále zajistily, že nařízení 
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shromažďování údajů, jejich minimalizaci, 
přenos a bezpečnost v rámci inteligentního 
energetického systému; zdůrazňuje, že 
osobní údaje mohou být zpracovávány 
pouze pro specifické účely poskytování 
dodávek energie a pouze v rozsahu, který 
je pro tento účel nezbytný, a že osobní 
údaje nesmí být používány pro cenovou 
diskriminaci;

o ochraně údajů bude posíleno a rychle 
přijato; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
jasné pokyny pro shromažďování údajů, 
jejich minimalizaci, přenos a bezpečnost v 
rámci inteligentního energetického 
systému; zdůrazňuje, že osobní údaje 
mohou být zpracovávány pouze pro 
specifické účely poskytování dodávek 
energie a pouze v rozsahu, který je pro 
tento účel nezbytný, a že osobní údaje 
nesmí být používány pro cenovou 
diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že při instalaci 
inteligentních měřících systémů je třeba 
zlepšit ochranu údajů a zdokonalit právní 
předpisy a postupy týkající se ochrany 
soukromí; zdůrazňuje, že pro fungování a 
rozvíjení inteligentních sítí je nezbytné 
zajistit ochranu údajů a soukromí všech 
jednotlivců a domácností napojených na 
síť; zdůrazňuje, že shromážděné údaje 
mohou být využívány pouze k zajištění 
bezpečnosti dodávek elektrické energie; 
vyzývá členské státy, aby posílily pravidla 
týkající se ochrany údajů a dohlížely na 
dodržování práv jednotlivců v této oblasti;

21. zdůrazňuje, že při instalaci 
inteligentních měřících systémů je třeba 
zlepšit ochranu údajů a zdokonalit právní 
předpisy a postupy týkající se ochrany 
soukromí; zdůrazňuje, že pro fungování a 
rozvíjení inteligentních sítí je nezbytné 
zajistit ochranu údajů a soukromí všech 
jednotlivců a domácností napojených na 
síť; zdůrazňuje, že shromážděné údaje 
mohou být využívány pouze k zajištění 
bezpečnosti dodávek elektrické energie; 
vyzývá členské státy, aby posílily pravidla 
týkající se ochrany údajů a dohlížely na 
dodržování práv jednotlivců v této oblasti; 
zdůrazňuje, že občané musí mít nad svými 
údaji kontrolu a musí mít možnost 
rozhodovat o tom, komu udělí přístup k 
těmto údajům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že při instalaci 
inteligentních měřících systémů je třeba 
zlepšit ochranu údajů a zdokonalit právní 
předpisy a postupy týkající se ochrany 
soukromí; zdůrazňuje, že pro fungování a 
rozvíjení inteligentních sítí je nezbytné 
zajistit ochranu údajů a soukromí všech
jednotlivců a domácností napojených na 
síť; zdůrazňuje, že shromážděné údaje 
mohou být využívány pouze k zajištění 
bezpečnosti dodávek elektrické energie; 
vyzývá členské státy, aby posílily pravidla 
týkající se ochrany údajů a dohlížely na 
dodržování práv jednotlivců v této oblasti;

21. zdůrazňuje, že při instalaci 
inteligentních měřících systémů je třeba 
zlepšit ochranu údajů a zdokonalit právní 
předpisy a postupy týkající se ochrany 
soukromí; zdůrazňuje, že pro fungování a 
rozvíjení inteligentních sítí je nezbytné 
zajistit ochranu údajů a soukromí všech 
jednotlivců a domácností napojených na 
síť; zdůrazňuje, že shromážděné údaje 
mohou být využívány pouze k zajištění 
bezpečnosti dodávek elektrické energie; 
vyzývá členské státy, aby posílily pravidla 
týkající se ochrany údajů, a aby zároveň 
udržovaly a rozvíjely součinnost v 
telekomunikačních a energetických sítích
a dohlížely na dodržování práv jednotlivců 
v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy a Komisi, aby se 
zaměřily na investice do výzkumu a vývoje 
důmyslných anonymizačních nástrojů s 
ohledem na to, že je důležité 
anonymizovat osobní údaje s cílem posílit 
kladné nahlížení veřejnosti na inteligentní 
energetické systémy;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 58
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že s ohledem na nová 
nařízení týkající se evropských strukturální 
a investičních fondů na období 2014–2020 
musí členské státy soustředit prostředky 
těchto fondů na investice do inteligentní, 
udržitelné Evropy podporující začlenění; 
vítá, že v rámci EFRR bude stanoven 
minimální podíl, který regiony budou 
muset v závislosti na úrovni svého 
hospodářského rozvoje soustředit na 
výrobu a distribuci energie z obnovitelných 
zdrojů, energetickou účinnost a inteligentní 
distribuční sítě a který bude dosahovat až
20 % zdrojů EFRR; zdůrazňuje, že Fond 
soudržnosti rovněž umožňuje investice v 
této oblasti a vyzývá členské státy k 
lepšímu využití této nové příležitosti;

23. zdůrazňuje, že s ohledem na nová 
nařízení týkající se evropských strukturální 
a investičních fondů na období 2014–2020 
musí členské státy soustředit prostředky 
těchto fondů na investice do inteligentní, 
udržitelné Evropy podporující začlenění; 
vítá, že v rámci EFRR bude stanoven 
minimální podíl, který regiony budou 
muset v závislosti na úrovni svého 
hospodářského rozvoje soustředit na 
výrobu a distribuci energie z obnovitelných 
zdrojů, energetickou účinnost, kogeneraci 
tepla a energie a nízkoenergetické 
strategie, se zvláštním důrazem na 
městské oblasti, a inteligentní distribuční 
sítě a který bude dosahovat nejméně 20 % 
zdrojů EFRR; zdůrazňuje, že Fond 
soudržnosti rovněž umožňuje investice v 
této oblasti a vyzývá členské státy k 
lepšímu využití této nové příležitosti; 
pokud jde o investice, na něž se 
nevztahuje povinné tematické zaměření, 
zdůrazňuje, že EFRR může být využit také 
na podporu rozvoje inteligentních systémů 
distribuce, skladování a přenosu energie a 
pro integraci decentralizované výroby 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že s ohledem na nová 
nařízení týkající se evropských strukturální 
a investičních fondů na období 2014–2020 

23. zdůrazňuje, že s ohledem na nová 
nařízení týkající se evropských strukturální 
a investičních fondů na období 2014–2020 
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musí členské státy soustředit prostředky 
těchto fondů na investice do inteligentní, 
udržitelné Evropy podporující začlenění; 
vítá, že v rámci EFRR bude stanoven 
minimální podíl, který regiony budou 
muset v závislosti na úrovni svého 
hospodářského rozvoje soustředit na
výrobu a distribuci energie z 
obnovitelných zdrojů, energetickou 
účinnost a inteligentní distribuční sítě a 
který bude dosahovat až 20 % zdrojů 
EFRR; zdůrazňuje, že Fond soudržnosti 
rovněž umožňuje investice v této oblasti a 
vyzývá členské státy k lepšímu využití této
nové příležitosti;

musí členské státy soustředit prostředky 
těchto fondů na investice do inteligentní, 
udržitelné Evropy podporující začlenění; 
poukazuje na to, že v rámci EFRR bude 
stanoven minimální podíl, který by regiony 
měly v závislosti na úrovni svého 
hospodářského rozvoje vyčlenit na úspory 
energie, energetickou účinnost a 
inteligentní distribuční sítě a který bude 
dosahovat až 20 % zdrojů EFRR; 
zdůrazňuje, že Fond soudržnosti rovněž 
umožňuje investice v této oblasti; vyzývá 
členské státy k lepšímu využití této nové 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že podpora inteligentních 
distribučních sítí nesmí být zahrnuta do 
státní podpory; zdůrazňuje, že rozvíjení 
inteligentních sítí a obnovitelné energie 
nesmí být negativně ovlivněno nově 
navrženou reformou státní podpory pro 
energie; v této souvislosti vyzývá Komisi, 
aby upustila od zavedení technologicky 
neutrálního systému nabídek, který by 
vedl téměř k úplnému vyloučení malých 
decentralizovaných projektů, což by 
omezilo inovaci a specifické přístupy na 
úrovni regionu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Francesca Barracciu

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
investice do vytváření inteligentních sítí v 
zeměpisně nejvíce znevýhodněných 
oblastech, jako jsou ostrovy, a to vzhledem 
k dodatečným nákladům na dodávky 
energie, jež tyto regiony musí nést, a 
zdůrazňuje, že je snazší budovat 
inteligentní sítě v menších a méně 
obydlených oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že interoperabilita je pro 
inteligentní infrastruktury klíčová, protože 
nejistota a odlišné normy zpomalují jejich 
rozšiřování; vyzývá proto k užší spolupráci 
mezi jednotlivými organizacemi pro 
evropské technické normy; zdůrazňuje, že 
pro podporu interoperability jsou potřebné 
otevřené normy;

27. zdůrazňuje, že interoperabilita je pro 
inteligentní infrastruktury klíčová, protože 
nejistota a odlišné normy zpomalují jejich 
rozšiřování; vyzývá proto k užší spolupráci 
mezi jednotlivými organizacemi pro 
evropské technické normy; zdůrazňuje, že 
pro podporu interoperability a pro 
urychlení vývoje a zavádění technologií 
jsou potřebné otevřené normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. připomíná, že Parlament již přijal 
zprávy o úloze politiky EU v oblasti 
soudržnosti a jejích představitelů v 
zavádění nové evropské energetické 
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politiky a o provádění a účinku opatření 
pro energetickou účinnost v rámci politiky 
soudržnosti, jež zahrnují řadu výše 
uvedených otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. upozorňuje na iniciativy Evropského 
inovačního a technologického institutu ve 
znalostním a inovačním společenství 
(KIC), které působí v oblasti udržitelné 
energie (InnoEnergy KIC), a to na poli 
výzkumu a vývoje v souvislosti s 
inteligentními sítěmi a školením 
odborníků v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. podtrhuje význam tematického 
zaměření na přechod směrem k 
„nízkouhlíkovému hospodářství“, jež lze 
pozorovat u evropských strukturálních a 
investičních fondů a díky němuž bude 
20 % těchto prostředků investováno do 
transformace energetiky s velkým 
důrazem na inteligentní sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29c. zdůrazňuje význam iniciativ, jako je 
Pakt starostů a primátorů, který je 
hlavním evropským hnutím zapojujícím 
místní a regionální orgány do boje proti 
změněn klimatu; je založen na 
dobrovolném závazku signatářů splnit a 
překročit cíl EU snížit emise CO2 o 20 % 
prostřednictvím zvýšení energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie, který podporuje úsilí vynaložené 
místními orgány při uplatňování 
udržitelných energetických politik; 
zdůrazňuje, že místní orgány hrají zásadní 
úlohu při snižování dopadu změny 
klimatu, a to tím spíše, pokud si 
uvědomíme, že 80 % spotřeby energie a 
emisí CO2 je spojeno s městskou aktivitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29d. zdůrazňuje význam regionů s 
inteligentní specializací v oblasti 
energetiky, jako je například Energy 
Valley v Nizozemsku, kdy veřejný a 
soukromý sektor spojil úsilí o 
prozkoumání regionálních růstových 
možností v energetice;

Or. en
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