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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie skutków, jakie na poziomie lokalnym i regionalnym wywrze rozwój 
inteligentnych sieci
(2013/2128(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 174, 175, 176, 177, 178 oraz 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając protokół (nr 26) TFUE,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(COM(2013)0246 2011/0276(COD)),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (COM(2011)0614 2011/0275(COD)),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274(COD)),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji 
finansowej dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(COM(2013)0560 2013/0271(COD)),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
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Radą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(COM(2011)0611/2 2011/0273(COD)),

– uwzględniając wyniki posiedzeń trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Radą w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu 
doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz 
ich funkcjonowania,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą 
dyrektywę 2003/54/WE,

– uwzględniając wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 82/01),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 
traktatu WE,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr .../.. z dnia XXX uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych II),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne UE w sprawie stosowania 
reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci 
szerokopasmowych” (2013/C 25/01),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Inteligentne 
sieci energetyczne: od innowacji do wdrożenia”,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniającą dyrektywy 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylającą dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2011 r. zatytułowany „Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” 
(COM(2011)0112),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. zatytułowany 
„Uruchomienie wewnętrznego rynku energii” (COM(2012)0663),
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 czerwca 2012 r. zatytułowany „Energia 
odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii” (COM(2012)0271),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowaną „Ramy 
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie 
mikrogeneracji – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę 
(2012/2930(RSP)),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Bruksela, dnia 25 stycznia 2012 r., COM(2012)0011 
2012/0011(COD),

– uwzględniając wniosek dotyczący dokumentu roboczego służb Komisji zatytułowanego 
„Regiony 2020 – ocena przyszłych wyzwań dla regionów UE”, Bruksela, dnia 14 
listopada 2008 r. SEC(2008)2868 final,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowany „Polityka 
regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii 
Europa 2020”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego 
korzystania z energii i zdecentralizowanej produkcji energii pokazują, że lokalne 
społeczności i obywatele mogą również stać się jednocześnie producentami 
i konsumentami („prosumentami”), produkując energię na własne potrzeby, sprzedając 
energię do sieci i działając w ramach wirtualnych elektrowni wraz z innymi podmiotami, 
uzyskując maksymalne korzyści poprzez włączenie wszystkich podmiotów w planowanie 
i wdrażanie działań regionalnych, wspieranie aktywnego uczestnictwa i wymiany 
informacji, a także przyjęcie całościowego podejścia poprzez włączenie innych sektorów 
powiązanych z energią, takich jak transport czy budownictwo mieszkaniowe, 
wykorzystanie inteligentnych mechanizmów wsparcia finansowego i tworzenie nowych 
miejsc pracy;

Nowe możliwości dla gospodarki regionalnej

1. z zadowoleniem przyjmuje zmianę paradygmatu dla regionów odnośnie do sposobu 
produkcji i zużycia energii, poprzez odejście od nieelastycznego, tradycyjnego modelu 
funkcjonującego zgodnie z „logiką obciążenia podstawowego”, na rzecz zmiennej, 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, łącząc duży udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” i rozproszonym 
magazynowaniem energii; podkreśla, że inteligentna sieć jest niezbędna dla 
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urzeczywistnienia zmiany paradygmatu oraz że jej wdrażanie musi odbywać się w ramach 
podejścia międzysektorowego w celu osiągnięcia jak największych korzyści dla regionów;

2. podkreśla w tym kontekście możliwości zmian w sieci energetycznej pod względem 
geograficznym (lub terytorialnym) dla regionów w niekorzystnym położeniu, które z 
konsumentów energii mogą stać się jej producentami, uzyskując wysokie korzyści 
gospodarcze, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej dostawy energii; zauważa, że 
wiąże się to w szczególności z możliwościami dla regionów najbardziej oddalonych, 
regionów peryferyjnych i wysp;

3. wzywa państwa członkowskie oraz regiony do jak najwcześniejszego inwestowania w 
lokalne inteligentne sieci, korzystając z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, w tym instrumentów finansowych służących pozyskaniu inwestycji 
prywatnych, z uwzględnieniem środowiskowych, gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych potrzeb danego regionu, gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie 
dla wszystkich regionów; wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia na szczeblu 
lokalnym, aby zmniejszyć bariery związane z łączeniem środków na rzecz wytwarzania i 
magazynowania energii oraz efektywności energetycznej, a także aby współpracować z 
innymi sektorami, na przykład z sektorem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) i sektorem transportu;

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych sieci wymaga stabilnych, długoterminowych ram 
polityki; wzywa Komisję do przedstawienia ambitnych, wiążących celów w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także emisji gazów 
cieplarnianych na okres do 2030 r., aby dać inwestorom oraz powiązanym sektorom 
pewność co do przyszłości, oraz ułatwić tworzenie inteligentnego systemu 
energetycznego;

5. wzywa do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia w rozporządzeniach i dyrektywach 
UE w sprawie rynku wewnętrznego, aby zmniejszyć bariery dla rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb danego regionu w zakresie środków na rzecz wytwarzania, 
dostaw, magazynowania energii i efektywności energetycznej oraz łączenia tych środków;

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, wdrażania i przekształcania sieci, a także udział 
społeczeństwa na wszystkich etapach oraz aktywne zaangażowanie operatorów systemu 
dystrybucyjnego i dostawców technologii inteligentnych sieci; zachęca obywateli, aby 
stali się „prosumentami”, dzięki czemu osoby fizyczne i społeczności mogłyby wytwarzać 
energię odnawialną na własne potrzeby, z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci, 
korzystając z opomiarowania netto, tym samym czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu energetycznego;

Inteligentne systemy energetyczne

7. podkreśla, że w celu pomyślnego wdrożenia inteligentnych sieci Europa musi realizować 
strategię „inteligentnych systemów energetycznych” dla regionów i społeczności 
lokalnych, gdzie inteligentne sieci stałyby się częścią regionalnego systemu 
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energetycznego, obejmowałyby duży udział energii ze źródeł odnawialnych, w tym 
rozproszone zdolności wytwórcze, zarządzanie popytem, środki na rzecz efektywności 
energetycznej, zwiększoną oszczędność energii, a także inteligentne rozwiązania w 
zakresie magazynowania energii, sektor transportu (transport elektryczny) oraz 
zwiększoną wymianę z sąsiednimi sieciami; 

8. wzywa Komisję, a także jej grupę zadaniową ds. inteligentnych sieci, do zaktualizowania i 
rozszerzenia obecnej definicji inteligentnych sieci, aby obejmowała inteligentny system 
energetyczny; wzywa władze lokalne i regionalne, aby przyjęły strategie regionalne 
opracowane w oparciu o inteligentny system energetyczny;

9. podkreśla, że w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej inteligentnych sieci w 
regionach niezbędne jest połączenie korzyści bezpośrednich i pośrednich, powiązanie 
sektora energii z kilkoma innymi sektorami, w szczególności z sektorem budownictwa 
mieszkaniowego i transportu, ale także z sektorem środowiska, planowania 
przestrzennego, włączenia społecznego, gospodarki odpadami i sektorem budownictwa, 
tak aby osiągnąć cele w zakresie oszczędności energii, jednocześnie czerpiąc maksymalne 
korzyści gospodarcze;

10. podkreśla, że sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych odgrywa kluczową rolę 
w kontekście sieci inteligentnego systemu energetycznego, gdyż w komunikacji cyfrowej 
w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi elementami inteligentnej sieci, od 
wytwarzania do przesyłania do użytkownika końcowego, technologie informacyjno-
komunikacyjne umożliwiają dwukierunkowy przepływ informacji w ramach sieci; wzywa 
zatem regiony do uwzględnienia opracowania rozmaitych, atrakcyjnych pod względem 
handlowym, interoperacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu 
utworzenia inteligentnego systemu energetycznego, służącego uzyskiwaniu 
maksymalnych oszczędności energii w ramach regionalnych planów obejmujących 
inteligentne sieci;

11. wzywa do innowacji i zwiększenia inwestycji w sektorze technologii informacyjno-
komunikacyjnych, aby stawić czoła kluczowym wyzwaniom w dziedzinie inteligentnych 
technologii, a mianowicie interoperacyjności technologii i istniejącej sieci oraz 
wyzwaniom regulacyjnym; wzywa Komisję oraz podmioty krajowe i regionalne do 
utworzenia pozytywnych ram regulacyjnych i inwestycyjnych, aby umożliwić 
opracowanie rozwiązań w zakresie interoperacyjnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 

Pozytywny wpływ na lokalny poziom zatrudnienia 

12. zdecydowanie zachęca wszystkie regiony do inwestowania w inteligentne systemy 
energetyczne jako potencjalne źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, zapewniające 
stałe zatrudnienie; podkreśla, że jednym z głównych obszarów, w których zauważalne 
będzie utworzenie nowych miejsc pracy jest sektor budownictwa, nie tylko w związku z 
bezpośrednim inwestowaniem w inteligentne sieci energetyczne, ale także poprzez 
inwestycje w środki na rzecz efektywności energetycznej i prace renowacyjne, na 
przykład w sektorze budownictwa mieszkaniowego;

13. zauważa, że w 2009 r. Komisja wyliczyła, że ok. 2,8 mln miejsc pracy zostałoby 
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utworzonych w rezultacie osiągnięcia przez nią celów w zakresie odnawialnych źródeł 
energii w okresie do 2020 r., a także wygenerowania całkowitej wartości dodanej na 
poziomie ok. 1,1% PKB w okresie do 2030 r.; wskazuje na fakt, iż według szacunków 
Europejskiej Rady ds. Energii Odnawialnej, jeżeli w 2030 r. 45% energii będzie 
pochodzić z odnawialnych źródeł, powstanie 4,4 mln nowych miejsc pracy, a w 
przypadku gdyby europejski system energetyczny bazował w 100% na źródłach 
odnawialnych do 2050 r., sektor zatrudniałby 6,1 mln osób;

14. wzywa wszystkie regiony do inwestowania w rozwijanie umiejętności i szkolenia 
związane z tymi nowymi miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż znaczącą liczbę nowych, 
lokalnych miejsc pracy można także utworzyć w dziedzinie usług technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w sektorze transportu oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na przykład dla nowych instalacji;

15. podkreśla, iż inwestycje publiczne w inteligentne systemy energetyczne, także z 
wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, mogą sprzyjać 
lokalnym możliwościom stałego zatrudnienia oraz przynosić długofalowe korzyści 
lokalne dla regionów, przy czym mogą one stanowić instrument do sprostania 
wyzwaniom gospodarczym, w szczególności w regionach krajów dotkniętych kryzysem;

Rola obywateli

16. podkreśla, że na sukces inteligentnego systemu energetycznego, jak pokazują ekspertyzy 
w zakresie najlepszych praktyk i wzorów do naśladowania, często składa się 
odpowiedzialność lokalna poszczególnych obywateli, spółdzielni, lokalnej społeczności 
lub łączna odpowiedzialność tych podmiotów; przyznaje, że tego rodzaju poczucie 
odpowiedzialności zwiększa akceptację dla inwestycji w zakresie wszystkich elementów 
inteligentnych systemów energetycznych; zaleca zaangażowanie obywateli na wszystkich 
etapach opracowywania inteligentnego systemu energetycznego;

17. wzywa Komisję do usunięcia barier dla odpowiedzialności lokalnej w ramach 
obowiązującego prawodawstwa UE, w szczególności w związku z zasadami dotyczącymi 
pomocy państwa; zachęca państwa członkowskie do wspierania lokalnych możliwości 
zaopatrzenia w energię i dzielenia się nią, nie tylko dwukierunkowo pomiędzy siecią a 
użytkownikiem końcowym, ale także w ujęciu międzysektorowym i pomiędzy 
jednostkami użytkownika końcowego, propagując poczucie odpowiedzialności za lokalne 
wytwarzanie energii i dzieląc się wytworzoną lokalnie energią;

18. podkreśla, że wdrożenie inteligentnych systemów energetycznych będzie się wiązać z 
istotnymi zmianami w sferze prywatnej i publicznej, gdyż dostawa energii elektrycznej 
będzie powiązana z gromadzeniem danych i komunikacją w czasie rzeczywistym; wzywa 
zatem do opracowania przejrzystych procedur na wszystkich poziomach, przewidujących 
zaangażowanie wszystkich podmiotów, w tym obywateli, przedsiębiorstw, władz 
lokalnych, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów systemu przesyłowego, 
lokalnych i regionalnych inspektorów ochrony danych lub rzeczników, a także dostawców 
technologii inteligentnych sieci;

Ochrona danych i prywatności
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19. podkreśla, że inteligentne systemy energetyczne będą funkcjonować w oparciu o dużą 
ilość danych osobowych i wiele profili, a zatem wiąże się z nimi ryzyko naruszenia 
bezpieczeństwa danych; zauważa obawy, w szczególności związane z korzyściami dla 
konsumentów związanymi z inteligentnym opomiarowaniem i zaleca szerszą ocenę tego 
obszaru oraz dalsze badania w zakresie kwestii ochrony i prywatności danych 
pochodzących z inteligentnych liczników; podkreśla zatem, że dane osobowe należy, bez 
wyjątku, objąć ochroną, w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa; 

20. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by udoskonalono i niezwłocznie przyjęto 
rozporządzenie o ochronie danych; wzywa Komisję do opracowania zdecydowanych 
wytycznych w zakresie gromadzenia, minimalizowania, przesyłania i bezpieczeństwa 
danych w ramach inteligentnego systemu energetycznego; zwraca uwagę na fakt, iż dane 
osobowe należy przetwarzać wyłącznie do celów związanych z dostawą energii i 
wyłącznie w absolutnie niezbędnym zakresie, a także że danych osobowych nie należy 
wykorzystywać do celów ustalania dyskryminacyjnych cen;

21. podkreśla potrzebę ulepszonych przepisów i praktyk w zakresie ochrony i prywatności 
danych w związku z instalowaniem inteligentnych systemów opomiarowania; podkreśla, 
że gwarancja ochrony i prywatności danych wszystkich osób fizycznych i gospodarstw 
domowych mających połączenie z siecią jest kluczowa dla funkcjonowania i wdrażania 
inteligentnych sieci; podkreśla, iż zebrane dane należy wykorzystywać wyłącznie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; wzywa państwa członkowskie 
do egzekwowania przepisów w zakresie ochrony danych i przestrzegania praw osób 
fizycznych w tym zakresie;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do skoncentrowania się na inwestycjach 
badawczo-rozwojowych w zaawansowane narzędzia służące do zapewnienia 
anonimowości, uwzględniając znaczenie zapewnienia anonimowości danych osobowych, 
aby zwiększyć akceptację społeczną dla inteligentnych systemów energetycznych.

Ramy niezbędne do rozwoju inteligentnych systemów energetycznych

23. zwraca uwagę na fakt, iż na mocy nowych przepisów dotyczących europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 państwa członkowskie mają 
obowiązek koncentracji środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i 
przeznaczenia ich na inwestycje w inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu Europę; z zadowoleniem przyjmuje plany przeznaczenia minimalnej części 
dla regionów, aby w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego skoncentrowały one 
do 20% środków z EFRR na cele w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej, a także inteligentnych 
sieci na poziomie dystrybucji; zwraca uwagę na fakt, iż Fundusz Spójności także 
przewiduje możliwość dokonywania takich inwestycji i wzywa państwa członkowskie do 
jak najlepszego wykorzystania tej możliwości;

24. podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są katalizatorem inwestycji 
oraz że z uwagi na fakt, iż w finansowanie i proces decyzyjny zaangażowanych jest kilka 
szczebli terytorialnych, dla pomyślnego wdrożenia istotne jest wielopoziomowe 
sprawowanie rządów; z zadowoleniem przyjmuje możliwości dodatkowego finansowania 
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w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy; 

25. postuluje, że wsparcie dla inteligentnych sieci na poziomie dystrybucji nie może być 
realizowane w ramach pomocy państwa; podkreśla, że przedstawiony niedawno projekt 
reformy dotyczącej pomocy państwa w zakresie energii nie powinien negatywnie 
wpływać na wdrażanie inteligentnych sieci i ustanawianie odnawialnych źródeł energii; 
wzywa Komisję w tym kontekście do powstrzymania się przed wprowadzeniem systemu 
przetargów charakteryzującego się neutralnością technologiczną, gdyż zdecentralizowane 
projekty realizowane na małą skalę w większości byłyby wyłączone, co doprowadziłoby 
do zahamowania innowacji i podejść uwzględniających potrzeby danego regionu;

26. wzywa Komisję do zmniejszenia barier dla inwestycji w inteligentne systemy 
energetyczne, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu wyłączenia w ramach 
unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (SAM) w taki sposób, 
aby umożliwić udzielanie pomocy państwa w związku ze wszystkimi elementami 
regionalnych i lokalnych inteligentnych systemów energetycznych, w tym inwestycjami i 
operacjami międzysektorowymi; wzywa do uwzględnienia inteligentnych systemów 
energetycznych jako kategorii w przyszłym rozporządzeniu Komisji uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych II) i dostosowującym 
przepisy dotyczące innych kategorii wyłączeń grupowych, które powiązane są z rozwojem 
inteligentnych systemów energetycznych;

27. podkreśla, że kluczowe znaczenie będzie miała interoperacyjność inteligentnej 
infrastruktury, ponieważ brak pewności prawa i różne standardy spowalniają rozbudowę 
takiej inteligentnej infrastruktury; wzywa zatem do ściślejszej współpracy pomiędzy 
różnymi europejskimi organizacjami ds. standardów technicznych; podkreśla, że do 
pomocy w zapewnieniu interoperacyjności potrzebne są otwarte standardy;

28. wzywa regiony do tworzenia kontaktów i dzielenia się korzyściami, wiedzą i najlepszymi 
praktykami, a także do współpracy w dziedzinie analiz kosztów i korzyści w związku z 
inteligentnymi systemami energetycznymi w ramach celu współpracy terytorialnej w 
zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; wzywa Komisję do 
utworzenia transnarodowej sieci regionów korzystających z inteligentnych systemów 
energetycznych; zachęca regiony transgraniczne do korzystania z instrumentu prawnego, 
jakim jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, w celu wspólnego 
ustanowienia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii oraz zarządzania nimi, a także do 
utworzenia infrastruktury inteligentnych sieci w ramach takiej sieci;

29. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
i Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

W dobie wzrostu cen energii, zmiany klimatu i wyzwań społeczno-gospodarczych wszystkie 
regiony w UE będą musiały znaleźć sposoby zapewnienia stabilnego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w energię, która byłaby przystępna cenowo dla wszystkich obywateli, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu kryteriów środowiskowych i kryteriów zrównoważonego 
rozwoju.

Patrząc na różne inteligentne systemy energetyczne i inicjatywy dotyczące inteligentnych 
sieci, można dostrzec, że na najniższych szczeblach istnieje już wiele rozwiązań. Niektóre 
regiony przekształciły się z nabywców energii w jej dostawców, silnie koncentrując się na 
odnawialnych źródłach energii, a tym samym tworząc model zrównoważonej produkcji 
energii, który umożliwia ustabilizowanie cen energii i jednoczesne osiągnięcie zysku. 

Jednym z takich przykładów jest region Burgenland w Austrii. Miasto Güssing w Burgenland 
zmieniło się z ubogiego peryferyjnego regionu we wzór zrównoważonego rozwoju, 
zaspokajając wszystkie swoje potrzeby energetyczne w oparciu o odnawialne źródła energii. 
Wyspy, takie jak Madera w Portugalii, El Hierro w Hiszpanii, Samsø w Danii oraz Ikaria w 
Grecji także przekształcają swoje sieci energetyczne i dużą część swoich potrzeb 
energetycznych wcześniej zaspokajanych w oparciu o paliwa kopalne obecnie zaspokajają 
korzystając z odnawialnych źródeł energii połączonych z inteligentną infrastrukturą i 
inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii.

Modelowy region Harz wykorzystujący odnawialne źródła energii jest niemieckim regionem 
w niekorzystnym położeniu, w którym występują wszystkie wymienione powyżej elementy: 
wytwarzanie i dystrybucja energii oparte głównie na odnawialnych źródłach energii, 
działalność badawczo-rozwojowa, magazynowanie energii, zużycie i oszczędność energii (w 
tym inteligentne liczniki, kształtowanie zapotrzebowania szczytowego, izolacja, transport 
elektryczny) i który stanowi inny konkretny przykład modelowego regionu stosującego 
najlepsze praktyki.

Kolejnymi przykładami gmin i regionów, które osiągnęły bezpieczeństwo energetyczne i 
zmniejszyły swoją zależność od przywozu energii jest gmina Hostětín w Republice Czeskiej, 
projekt Orkney Micro Renewables w Szkocji, a także miasta i społeczności realizujące 
projekty pilotażowe w ramach programu CONCERTO realizowanego przez Komisję, z 
którego wsparcie otrzymało już 58 projektów pilotażowych w 23 krajach. Kolejnym 
przykładem takich inicjatyw jest CO-POWER, dzięki której obywatele z całej Europy mają 
możliwość tworzenia w ramach swoich społeczności projektów w zakresie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.

Regiony i społeczności będące wzorami do naśladowania pokazują, że sukces jest często 
wynikiem otwartości i przejrzystości w relacjach pomiędzy władzami lokalnymi, 
przedsiębiorstwami, przemysłem oraz lokalnymi społecznościami i obywatelami. Wspólne 
wysiłki w zakresie planowania i wdrażania, w ramach procesu, w który zaangażowane są 
wszystkie podmioty, tworzą synergię i przynoszą większe, długofalowe korzyści dla 
regionów, nie tylko pod względem bezpieczeństwa i przystępnych cen jeżeli chodzi o 
wytwarzanie i dostawy energii, ale także korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 
Dlatego też najlepsze rezultaty osiąga się przyjmując podejście całościowe, w którym 
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inteligentna infrastruktura tworzona jest w ramach inteligentnego systemu energetycznego, 
który jest częścią bardziej inteligentnego ogólnego planu regionalnego, przewidującego także 
włączenie sektorów powiązanych, takich jak sektor transportu, budownictwa mieszkaniowego 
i planowania przestrzennego. Autobusy elektryczne mogą pełnić funkcję systemów
magazynowania energii wytwarzanej lokalnie w przypadku niskiego zapotrzebowania na 
energię, np. podczas silnego wiatru w nocy, umożliwiając lokalne magazynowanie i zużycie 
energii. Zachęcanie obywateli oraz lokalnych przedsiębiorstw i większych sektorów do 
działania skupiającego się na oszczędności energii, na przykład poprzez lepszą izolację, 
prowadzi do ogólnych oszczędności. W połączeniu z wysiłkami na rzecz zmniejszenia 
zużycia energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, na przykład poprzez 
uruchamianie maszyn w nocy, możliwa jest zmiana modelu zapotrzebowania i przełamanie 
logiki sieci infrastruktury opartej na nieograniczonym wzroście zapotrzebowania na energię. 
Inteligentne sieci, w tym inteligentne liczniki i inteligentne rozwiązania w zakresie
magazynowania, umożliwiają utworzenie nowego, inteligentniejszego systemu 
energetycznego, w którym zamiast transportu na duże odległości energia jest wytwarzana 
i zużywana blisko miejsca produkcji i w którym możliwy jest dwukierunkowy przesył między 
stroną produkcji a stroną konsumpcji. 

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia zależności od paliw 
kopalnych, inteligentne sieci niosą ze sobą szereg innych korzyści dla lokalnych społeczności, 
mianowicie zapewniając nowe i ekologiczne miejsca pracy. Sektor odnawialnych źródeł 
energii przetrwał obecny kryzys gospodarczy, dzięki czemu nadal możliwe jest tworzenie 
nowych miejsc pracy w najbardziej potrzebujących regionach, np. na obszarach 
przybrzeżnych i wiejskich. W 2009 r. Komisja obliczyła że w wyniku realizacji celów w 
zakresie odnawialnych źródeł energii na okres do 2020 r. powstanie 2,8 mln nowych miejsc 
pracy w sektorze, co jednocześnie doprowadziłoby do wygenerowania całkowitej wartości 
dodanej na poziomie ok. 1,1% PKB w okresie do 2030 r. W swoim raporcie zatytułowanym 
„Energia pochodząca w 100% ze źródeł odnawialnych – wizja dla Unii Europejskiej”(„A 
100% Renewable Energy Vision for the European Union”), Europejska Rada ds. Energii 
Odnawialnej oszacowała, że jeżeli w 2030 r. 45% energii będzie pochodzić z odnawialnych 
źródeł, powstanie 4,4 mln nowych miejsc pracy, a w przypadku gdyby europejski system 
energetyczny bazował w 100% na źródłach odnawialnych do 2050 r., sektor zatrudniałby 6,1 
mln osób. Ponadto nowe miejsca pracy tworzone byłyby lub utrzymywane lokalnie, na 
przykład w sektorze budownictwa, przykładowo w związku z inwestycjami w systemy 
oszczędności energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Wdrażanie inteligentnych sieci, dobrze wpisujące się w regionalne plany w zakresie energii 
wzmocnią także pozycję obywateli, umożliwiając im odegranie aktywnej roli oraz przyjęcie 
odpowiedzialności w procesie planowania kwestii energii i sieci w ich regionach, a także 
czerpanie korzyści finansowych i społecznych z podejmowanych w ten sposób decyzji. 
Dzięki takiemu umocnieniu pozycji, obywatele mogą stać się „prosumentami”, 
produkującymi, zużywającymi i sprzedającymi posiadane zasoby energii w ramach 
inteligentnej sieci.

Powyższe rozważania wskazują, że inteligentna sieć może stanowić podstawę zrównoważonej 
wizji energii, obejmującej zwiększone wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 
oszczędność energii, a także lepsze i przede wszystkim lokalne wykorzystywanie lokalnie 
wytwarzanej energii. Dlatego inteligentne systemy energetyczne należy postrzegać jako 
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ogólną koncepcję przynoszącą znaczące korzyści europejskim regionom.

Aby jednak zrealizować inteligentne systemy energetyczne w regionach UE należy stawić 
czoła określonym wyzwaniom. W każdym momencie trzeba zapewnić i egzekwować ochronę 
i prywatność danych, aby zapewnić zaufanie obywateli tworząc inteligentny system 
energetyczny oparty na dwukierunkowej wymianie danych, a tym samym na danych 
dotyczących użytkownika końcowego. Na poziomie bardziej ogólnym należy rozwiązać 
problemy natury regulacyjnej i prawnej, w tym kwestie pomocy państwa. Jest to szczególnie 
istotne przy podejściu międzysektorowym, łączącym przykładowo sektor technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i sektor energetyczny. Z inicjatywami realizowanymi w 
regionach granicznych położonych wzdłuż granic krajowych także wiąże się wiele 
problemów natury regulacyjnej i prawnej. Należy doprowadzić do otwarcia granic pomiędzy 
sektorami i krajami, gdyż jedynie szersze, całościowe podejście może przynieść pełne 
korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów energetycznych. Potrzeba tu stabilnych, 
pozytywnych ram regulacyjnych i prawnych dotyczących wszystkich rodzajów inwestycji, a 
także długofalowej współpracy w ramach inteligentnych systemów energetycznych. 

Realizacja celu w postaci bardziej zrównoważonych regionów i społeczności europejskich 
jest możliwa. W wyniku połączenia wysiłków, regiony, wyspy i społeczności wskazane w 
niniejszym uzasadnieniu jako przykłady do naśladowania nie będą już pionierami, ale normą 
w lepiej prosperującej, zrównoważonej i niezależnej pod względem energetycznym Unii 
Europejskiej.


