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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí
(2013/2128(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 174, 175, 176, 177, 178, 191 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 37 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na protokol č. 26 k SFEU,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický 
rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 
COM(2013) 0246 – 2011/0276 (COD),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
o zvláštních ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0614 –
2011/0275 (COD)),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1084/2006 (COM(2011)0612/2 –
2011/0274 (COD)),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské 
státy (COM(2013)560 – 2013/0271 (COD)),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních
o specifických ustanoveních o podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropské územní spolupráce (COM(2011)0611/2 – 2011/0273 (COD)),

– s ohledem na výsledek třístranných jednání mezi Evropským parlamentem a Radou
o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro 
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územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování
a provádění takovýchto seskupení,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES,

– s ohledem na pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (text
s významem pro EHP) (2008/C 82/01),

– s ohledem na nařízení Evropské rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým 
se mění nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla
k článku 93 Smlouvy o ES,

– s ohledem na nařízení Komise (EU) č. .../.. ze dne XXX, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách II),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve 
vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí“ (2013/C 25/01),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2011 nazvané „Inteligentní sítě: od 
inovace k rozvoji“,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2012 nazvané „Zajistit fungování 
vnitřního trhu s energií“ (COM (2012)0663),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2012 nazvané „Obnovitelná energie: 
významný činitel na evropském trhu s energií“ (COM(2012)0271),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky 
pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169), 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o mikrogeneraci –
malokapacitní výroba elektřiny a tepla (2012/2930(RSP)),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), Brusel, 25. ledna 2012 
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(COM(2012)0011 – 2012/0011 (COD)),

– s ohledem na návrh pracovního dokumentu útvarů Komise nazvaný „Regiony 2020: 
posouzení budoucích výzev pro regiony EU“, Brusel, 14. listopadu 2008 (SEC(2008) 
2868 final),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 s názvem „Příspěvek regionální politiky
k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že příklady osvědčených postupů v oblasti účinného využívání energie
a decentralizované výroby energie ukazují, že místní společenství a občané se mohou 
zároveň stát „prozumenty“, kteří vyrábějí energii pro své vlastní potřeby, prodávají energii 
do sítě a provozují spolu s ostatními aktéry „virtuální elektrárny“, dosahují maximálních 
výnosů zapojením všech aktérů do plánování a provádění regionálních akcí, podporují 
aktivní účast a výměnu informací a rozvíjejí ucelený přístup na základě začlenění dalších 
odvětví spojených s energií, jako jsou doprava a bydlení, využívají mechanismus 
inteligentní finanční podpory a vytvářejí nová místa;

Nové příležitosti pro regionální ekonomiku

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

Inteligentní energetické systémy 

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

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;

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;

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;
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11. vyzývá k inovacím a zvýšením investic do odvětví IKT s cílem překonat hlavní výzvy, 
kterým čelí inteligentní technologie a které zahrnují interoperabilitu těchto technologií se 
stávající sítí, a rovněž problémy související s legislativou; vyzývá Komisi a vnitrostátní
a regionální aktéry, aby vytvořili pozitivní regulační a investiční rámce s cílem umožnit 
rozvoj interoperabilních IKT projektů; 

Pozitivní dopady na místní zaměstnanost 

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;

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;

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;

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;

Úloha občanů 

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; 

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 
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jde o výrobu energie, a sdílení místně vyrobené energie;

18. zdůrazňuje, že zavádění inteligentních energetických systémů se výrazně dotkne 
soukromé i veřejné sféry, jelikož dodávání elektrické energie budou souviset se sběrem 
údajů a jejich sdělováním v reálném čase; vyzývá proto k zavedení transparentních 
postupů na všech úrovních, které by zahrnovaly všechny aktéry, včetně občanů, firem, 
průmyslu, místních orgánů, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů 
přenosových soustav, místních a regionálních inspektorů pro ochranu údajů nebo 
veřejných ochránců práv a poskytovatelů technologií inteligentních sítí;

Ochrana údajů a soukromí

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; 

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; 

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;

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; 

Rámec pro inteligentní energetické systémy

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 
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investice v této oblasti a vyzývá členské státy k lepšímu využití této nové příležitosti;

24. zdůrazňuje, že evropské strukturální a investiční fondy slouží jako katalyzátor pro 
investice, a že jelikož postupy financování a rozhodování probíhají na několika územních 
úrovních, důležitou roli v úspěšném provádění hraje právě víceúrovňová správa; vítá 
dodatečné možnosti financování prostřednictvím programu Inteligentní energie – Evropa; 

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;

26. vyzývá Komisi, aby zejména prostřednictvím rozšíření osvobození od daně v rámci 
modernizace státní podpory omezila překážky bránící investování do inteligentních 
energetických systémů a umožnila poskytnutí státní podpory všem prvkům regionálních
a místních inteligentních energetických systémů, včetně meziodvětvových investic
a operací; naléhá, aby byly inteligentní energetické systémy zahrnuty do budoucího 
nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách 
II) a upravují nařízení, která se týkají dalších blokových výjimek pro kategorie, které se 
podílejí na vývoji inteligentních energetických systémů;

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;

28. vyzývá regiony k propojení a sdílení přínosů, znalostí a osvědčených postupů a ke 
spolupráci, pokud jde o analýzy nákladů a přínosů inteligentních energetických systém
v rámci cíle územní spolupráce evropských strukturálních a investičních fondů; vyzývá 
Komisi ke zřízení nadnárodní sítě pro regiony s inteligentními energetickými systémy; 
vyzývá přeshraniční regiony, aby využily právní nástroj evropského seskupení pro územní 
spolupráci ke společnému vytváření a spravování služeb obecného hospodářského 
významu v oblasti obnovitelných energií a úspor energie a infrastruktury inteligentních 
sítí v rámci tohoto propojení;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V době rostoucích cen energií, změny klimatu a společenských i hospodářských problémů 
budou muset všechny regiony EU nalézt způsob, jak zajistit stabilní a spolehlivé dodávky 
energie cenově dostupné pro všechny občany a současně dodržovat kritéria týkající se 
životního prostředí a udržitelnosti. 

Podíváme-li se na různé inteligentní energetické systémy a iniciativy týkající se inteligentních 
sítí, povšimneme si, že v praxi již existuje mnoho řešení. Z některých regionů, jež dříve 
energii nakupovaly, se stali dodavatelé energie, kteří kladou silný důraz na obnovitelné 
energie a nabízejí tak udržitelný model výroby energie, který umožňuje stabilizovat její ceny
a současně vytvářet zisky. 

Takovým příkladem je region Burgenland v Rakousku. Güssing v Burgenlandu, který byl 
dříve chudým okresem ležícím na okraji země, se změnil v model udržitelnosti, který pokrývá 
veškeré své potřeby v oblasti energie z obnovitelných zdrojů energie. Ostrovy, jako Madeira
v Portugalsku, El Hierro ve Španělsku, Samsø v Dánsku, Ikaria v Řecku, které dříve k pokrytí 
svých potřeb v oblasti energie ve velké míře využívaly pevná paliva, využívají v současnosti
k pokrytí svých potřeb energii z obnovitelných zdrojů spolu s inteligentní infrastrukturou
a inteligentním způsobem skladování. 

Modelový region obnovy Harz je znevýhodněná oblast v Německu, která zahrnuje všechny 
výše zmíněné prvky: výrobu a distribuci energie založenou zejména na obnovitelných 
zdrojích, výzkum a vývoj, skladování energie, úspory spotřeby a energetické úspory (včetně 
inteligentních měřicích přístrojů, utváření časů špičky, izolace, elektronické dopravy). Je to 
další konkrétní příklad modelového regionu s osvědčenými postupy.

Dalším příkladem obcí a regionů, které dosáhly zabezpečení energie a omezení závislosti na 
dovozu, je Hostětín v České republice, mikroprojekt v oblasti obnovitelných energií na 
skotském souostroví Orkneje, jakož i pilotní projekty měst a společenství v rámci programu 
Komise CONCERTO, který podpořil 58 pilotních projektů ve 23 zemích. Další iniciativy 
zahrnují CO-POWER umožňující občanům napříč Evropou vytvářet místní projekty v oblasti 
obnovitelných energií. 

Příklad vedoucích regionů a obcí ukazuje, že úspěch je často výsledkem otevřenosti
a transparentnosti mezi místními úřady, podniky, průmyslem a místním společenstvím
a občany. Společné úsilí při plánování a provádění v rámci postupu, na kterém se podílí 
všichni aktéři, vytváří synergické účinky a znamená lepší dlouhodobé přínosy pro regiony,
a to nejen pokud jde o zabezpečení a dostupnost výroby energie a jejich dodávek, ale také 
pokud jde o hospodářské, sociální a environmentální přínosy. Nejlepší výsledky jsou proto 
dosaženy, pokud se uplatňuje ucelený přístup, v rámci kterého se inteligentní infrastruktura 
zaměřuje na inteligentní energetický systém, jenž je součástí inteligentnějšího celkového 
regionálního plánu zahrnujícího všechna přidružená odvětví, jako doprava, bydlení a územní 
plánování. Elektrobusy mohou fungovat jako systémy skladování energie pro místně 
vyrobenou energii tehdy, je-li poptávka po energii nízká, např. pokud v noci vane silný vítr, 
čímž je energie skladována a využívána na místě. Podněcování občanů, místních podniků
a velkých průmyslových podniků k úsporám energie, např. prostřednictvím lepší izolace, by 
přineslo celkové úspory. Společně se snahou o snížení spotřeby energie ve špičce, např. tím, 
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že by se domácí spotřebiče pouštěly v noci, lze energetickou špičku posunout, což by 
umožnilo překonat koncept síťové infrastruktury založené na sále vyšší poptávce. Inteligentní 
sítě, včetně inteligentních měřících zařízení a inteligentních způsobů skladování, mohou 
usnadnit tento vývoj, jelikož umožňují nový, inteligentnější typ energetického systému, kdy je 
energie využívána blízko místa, kde se vyrábí, namísto toho, aby byla rozváděna na dlouhé 
vzdálenosti, a kdy je možné obousměrné spojení mezi výrobcem a spotřebitelem. 

Inteligentní sítě kromě toho, že zajišťují bezpečnost dodávek energie a omezují závislost na 
pevných palivech, představují pro místní společenství další přínosy, zejména pokud jde
o zaměstnanost a zelená pracovní místa. Odvětví obnovitelné energie přestálo současnou 
ekonomickou krizi a může dále vytvářet pracovní místa v regionech, kde je to nejvíce potřeba, 
jako jsou pobřežní a venkovské oblasti. Komise v roce 2009 spočítala, že splnění jejích cílů
v oblasti udržitelné energie do roku 2020 by umožnilo vytvořit okolo 2,8 milionu pracovních 
míst, což by vedlo ke zvýšení celkové přidané hodnoty do roku 2030 o přibližně 1,1 % HDP. 
Evropská rada pro obnovitelnou energii ve své zprávě nazvané „Vize 100% obnovitelné 
energie pro Evropskou unii“odhadla, 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 do roku 2050 pocházela v 100% míře z obnovitelných zdrojů, zaměstnávalo by toto 
odvětví 6,1 milionu lidí. Navíc místa by byla vytvořena nebo zachována na místní úrovni, 
např. ve stavebním průmyslu, v souvislosti s případnými úsporami energie v odvětví bydlení.

Lepší začlenění inteligentních sítí do regionálních energetických plánů rovněž umožní 
občanům, aby se aktivně a odpovědně podíleli na energetickém plánování a plánování sítí
v regionech a těžili z finančních a sociálních přínosů těchto rozhodnutí. Občané se tak stávají 
„prozumenty“, kteří vyrábějí, využívají a prodávají vlastní energii v rámci inteligentních sítí.

Toto vše ukazuje, že inteligentní sítě mohou být základním kamenem udržitelné energetické 
vize včetně vyšší výroby obnovitelné energie, úspor energie a lepšího a zejména místního 
využívání místně vyrobené energie. Musíme proto na inteligentní energetické systémy 
nahlížet jako na celkovou koncepci, která znamená značné přínosy pro evropské regiony. 

Mají-li však být energetické systémy v evropských regionech inteligentnější, je třeba překonat 
určité překážky. Pokud mají občané více důvěřovat inteligentnímu energetickému systému 
založenému na obousměrné výměně údajů, tedy založenému na údajích koncového uživatele, 
je třeba neustále zajišťovat a posilovat ochranu údajů a soukromí. Na obecnější úrovni je třeba 
vyřešit regulační a právní problémy, včetně státní podpory. To platí zejména pro 
meziodvětvové přístupy, které propojují např. odvětví IKT a energetiky. Iniciativy
v příhraničních regionech podél státních hranic se rovněž potýkají s mnoha regulačními
a právními výzvami. Hranice mezi sektory a zeměmi je třeba otevřít, neboť jedině širší 
ucelený přístup umožní plně využít přínosy uplatňování inteligentních energetických systémů.
V tomto ohledu je pro všechny druhy investic a dlouhodobou spolupráci spojenou
s inteligentními energetickými systémy zásadní stabilní a pozitivní regulační a právní rámec. 

Je možné dosáhnout toho, aby v Evropě bylo více udržitelných regionů a společenství. 
Společným úsilím můžeme přispět k tomu, že se průkopnické modelové regiony, ostrovy
a společenství uvedené v tomto prohlášení stanou běžným jevem ve více prosperující, 
udržitelné a po energetické stránce nezávislé Evropě.


