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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o miestnych a regionálnych dôsledkoch vývoja inteligentných sietí

(2013/2128(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 174, 175, 176, 177, 178 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 37 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na protokol č. 26 k ZFEÚ,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného 
a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006 (COM(2013)0246 2011/0276 (COD)),

– so zreteľom na výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(ES)o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli 
Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)č. 1083/2006 (COM 
(2011)0614 - 2011/0275 (COD)),

– so zreteľom na výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(ES)o Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)č. 1084/2006 (COM 
(2011)0612/2 - 2011/0274 (COD)),

– so zreteľom na výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z 
Európskeho sociálneho fondu (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),– so zreteľom na 
výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska 
územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (COM (2011)0611/2 -
2011/0273 (COD)),

– so zreteľom na výsledok trialógu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES)č 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej 
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spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a 
fungovania takýchto zoskupení,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/54/ES,

– so zreteľom na usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia (text s významom pre EHP)(2008/C 82/01),

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 734/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie 
článku 93 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ)č .../.. z XXX o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom v súlade s článkami 107 a 108 zmluvy 
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách II),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie 
pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí 
(2013/C 25/01),

–
so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. apríla 2011 s názvom Inteligentné siete: od inovácií 

k zavedeniu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/EÚ z 23. apríla 2009 
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení 
a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 
o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu 
na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2012 s názvom Lepšia správa pre 
jednotný trh (COM(2012)0663),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2012 s názvom Energia z obnoviteľných
zdrojov: významný aktér na európskom trhu s energiou (COM (2012)0271),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 27. marca 2013 s názvom Rámec pre politiku v 
oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

– so zreteľom na znesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 o mikrokogenerácii 
– malokapacitnej výrobe elektriny a tepla (2012/2930(RSP)),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
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nariadenie Rady (ES)o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ), Brusel 25. januára 2012 
(COM (2012)0011 - 2012/0011 (COD)),

– so zreteľom na návrh pracovného dokumentu útvarov Komisie Regióny 2020: hodnotenie 
budúcich výziev pre regióny EÚ, Brusel 14. novembra 2008 (SEC (2008)2868 final),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Príspevok regionálnej 
politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku (A7–0000/2013),

A. keďže príklady osvedčených postupov v oblasti efektívneho využívania energie a 
decentralizovanej výroby energie ukazujú, že miestne spoločenstvá a občania sa môžu 
zároveň stať „prozumentmi“, ktorí vyrábajú energiu pre svoje vlastné potreby, predávajú 
energiu do siete a prevádzkujú spolu s ostatnými aktérmi virtuálne elektrárne, dosahujú 
maximálne výnosy zapojením všetkých aktérov do plánovania a realizácie regionálnych 
akcií, podporou aktívnej účasti a výmenou informácií, rozvojom uceleného prístupu na 
základe začlenenia ďalších odvetví súvisiacich s energiou, ako sú doprava a bývanie, 
využívaním mechanizmu inteligentnej finančnej podpory a vytváraním nových 
pracovných miest;

Nové príležitosti pre regionálnu ekonomiku

1. víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa energia v regiónoch vyrába a 
spotrebúva, ktorá so sebou nesie prechod od nepružného tradičného modelu založeného na 
princípe základného zaťaženia k rôznorodejšej, decentralizovanej a miestnej výrobe 
energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel malých zariadení vyrábajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne reagujú na dopyt, a distribuované skladovanie 
vyrobenej energie; zdôrazňuje, že inteligentné siete sú pre túto zásadnú zmenu veľmi 
dôležité a že ich realizácia musí byť súčasťou medzisektorového prístupu k regionálnemu 
rozvoju, aby tak došlo k maximalizácii prínosov pre regióny;

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo 
územnými) zmenami energetickej siete ponúkajú znevýhodneným regiónom, ktoré sa zo 
spotrebiteľov energie môžu stať jej výrobca mi, čo im zaručí značné ekonomické prínosy 
a zároveň zaistí bezpečné dodávky energie; konštatuje, že je to príležitosť najmä pre 
najvzdialenejšie a okrajové regióny a ostrovy;

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby prostredníctvom európskych štrukturálnych a 
investičných fondov čo najskôr investovali do miestnych inteligentných sietí, vrátane 
využitia finančných nástrojov, ktoré by prilákali súkromné investície, pričom je potrebné 
zohľadniť environmentálne, ekonomické, sociálne a územné potreby daného regiónu, 
pretože neexistuje jediné riešenie pre všetky regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť prekážky, ktoré bránia kombinovaniu opatrení 
týkajúcich sa výroby a skladovania energie a energetickej účinnosti, a na spoluprácu s 
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ďalšími odvetviami, ako sú informačné a komunikačné technológie (IKT) a odvetvie 
dopravy;

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý politický 
rámec; vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózne a záväzné ciele do roku 2030, pokiaľ ide 
o energetickú účinnosť, obnoviteľné energie a emisie skleníkových plynov, s cieľom 
poskytnúť do budúcna záruky investorom a prepojeným odvetviam a uľahčiť budovanie 
inteligentného energetického systému;

5. vyzýva na uplatňovanie pružného prístupu v nariadeniach a smerniciach EÚ o vnútornom 
trhu s cieľom znížiť prekážky, ktoré bránia riešeniam pre jednotlivé regióny, pokiaľ ide o 
opatrenia súvisiace s výrobou energie, jej dodávaním, skladovaním a účinnosťou a 
kombinovanie týchto opatrení;

6. zdôrazňuje, že občania musia byť zapojení do všetkých fáz plánovania, realizácie a 
transformácie súvisiacich s energiou a sieťami a je potrebná aktívna účasť verejnosti na 
každej fáze a aktívne zapojenie prevádzkovateľov distribučných sústav a poskytovateľov 
technológií inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby sa stali „prozumentmi“, čo by 
znamenalo, že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali svoju vlastnú obnoviteľnú energiu a 
predávali prebytok sieťam, využívali meranie čistej spotreby, a využívali tak ekonomické 
príležitosti a konali ako silní miestni partneri, ktorí sa podieľajú na udržateľnej výrobe 
energie a úspore energie v rámci celkovej regionálnej energetickej koncepcie;

Inteligentné energetické systémy 

7. zdôrazňuje, že na úspešné zavedenie inteligentných sietí je potrebné, aby Európa 
pokračovala v stratégii inteligentných energetických systémov pre regióny a miestne 
spoločenstvá, v rámci ktorej by sa inteligentné siete stali súčasťou regionálneho 
energetického systému a vysokou mierou by v nich bola zastúpená energia z 
obnoviteľných zdrojov vrátane decentralizovaných výrobných kapacít, čo by bolo 
prepojené s riadením dopytu, opatreniami energetickej účinnosti, zvýšením úspor energie 
a inteligentnými spôsobmi skladovania, s odvetvím dopravy (e-doprava) a zvýšením 
výmeny so susednými sieťami; 

8. vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu Komisie pre inteligentné siete, aby aktualizovali a 
rozšírili definíciu inteligentných sietí tak, aby zahŕňala inteligentné energetické systémy; 
vyzýva miestne a regionálne orgány, aby prijali regionálne stratégie založené na 
inteligentných energetických systémoch;

9. zdôrazňuje, že aby bola zaistená ekonomická účinnosť inteligentných sietí pre regióny, je 
nevyhnutné kombinovať priame a nepriame výhody, prepojiť energetický sektor s 
niektorými ďalšími odvetviami, najmä s bývaním a dopravou, ale takisto s odvetvím 
životného prostredia, územného plánovania, sociálneho začlenenia, nakladania s odpadom 
a stavebníctvom, aby sa tak splnili ciele úspory energie a zároveň maximalizovali 
ekonomické prínosy;

10. zdôrazňuje, že odvetvie IKT má kľúčovú úlohu v systéme inteligentných energetických 
sietí, pretože prostredníctvom digitálnej komunikácie v reálnom čase medzi všetkými 
prvkami inteligentných sietí od produkcie až po dodávku koncovému užívateľovi IKT 
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umožňujú obojsmerný tok informácií v sieťach, preto vyzýva regióny, aby do 
regionálneho plánovania inteligentných sietí zahrnuli rozmanité, komerčne príťažlivé a 
interoperabilné IKT pre vytváranie inteligentných energetických systémov s cieľom 
zvýšiť úspory energie;

11. vyzýva na využívanie inovácií a zvýšenie investícií do odvetvia IKT s cieľom prekonať 
hlavné výzvy, pred ktorými stoja inteligentné technológie a ktoré zahŕňajú interoperabilitu 
týchto technológií s existujúcou sieťou, ako aj problémy súvisiace s legislatívou; vyzýva 
Komisiu a vnútroštátnych a regionálnych aktérov, aby vytvorili pozitívne regulačné a 
investičné rámce s cieľom umožniť rozvoj interoperabilných IKT riešení; 

Priaznivé vplyvy na miestnu zamestnanosť 

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby investovali do inteligentných energetických systémov 
ako potenciálneho zdroja udržateľných pracovných miest na miestnej úrovni; zdôrazňuje, 
že stavebný priemysel je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k vytvoreniu pracovných 
miest, nielen prostredníctvom priamych investícií do inteligentných energetických sietí, 
ale aj prostredníctvom investícií do opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti a 
renovácií, napríklad v sektore bývania;

13. konštatuje, že Komisia v roku 2009 vypočítala, že ak by sa do roku 2020 splnili jej ciele v 
oblasti udržateľnej energie, vytvorilo by sa okolo 2,8 milióna pracovných miest a celková 
pridaná hodnota by sa do roku 2030 zvýšila o približne 1,1 % HDP; poukazuje na to, že 
Európska rada pre obnoviteľnú energiu odhaduje, že ak by v roku 2030 45 % energie 
pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, vytvorilo by sa 4,4 milióna pracovných miest, a že 
ak by európska energetika vychádzala do roku 2050 v 100 % miere z obnoviteľných 
zdrojov, zamestnávalo by toto odvetvie 6,1 milióna ľudí;

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali do získavania kvalifikácií a odbornej prípravy pre 
tieto nové pracovné miesta a zároveň zohľadnili, že značný počet nových pracovných 
miest na miestnej úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, odvetví dopravy a 
odvetviach, ktoré dodávajú inteligentné vybavenie a služby, napr. pre nové prevádzky;

15. zdôrazňuje, že verejné investície do inteligentných energetických systémov, a to aj 
prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, môžu podporiť 
miestne udržateľné pracovné príležitosti a dlhodobé miestne prínosy pre regióny a môžu 
slúžiť aj ako nástroj na prekonanie ekonomických výziev, najmä v regiónoch krajín 
postihnutých krízou;

Úloha občanov 

16. zdôrazňuje, že za úspechom inteligentného energetického systému často stojí miestne 
vlastníctvo jednotlivých občanov, družstiev alebo miestneho spoločenstva alebo 
spoluvlastníctvo týchto aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších postupoch a 
príkladoch; uznáva, že pri takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia investícií do 
všetkých prvkov inteligentných energetických systémov; zastáva názor, že občania musia 
byť zapojení do všetkých fáz vývoja inteligentného energetického systému; 

17. vyzýva Komisiu, aby v existujúcich právnych predpisoch EÚ, najmä v pravidlách o 
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štátnej pomoci, odstránila prekážky, ktoré bránia miestnemu vlastníctvu; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali možnosti dodávok energie na miestnej úrovni a spoločné 
využívanie miestnej energie, a to nielen obojsmerne medzi sieťou a koncovým 
užívateľom, ale aj cez hranice a medzi združeniami koncových užívateľov, a zároveň 
podporovali miestne vlastníctvo, pokiaľ ide o výrobu energie a spoločné využívanie 
energie vyrobenej na miestnej úrovni;

18. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných energetických systémov sa výrazne dotkne 
súkromnej i verejnej sféry, keďže dodávanie elektrickej energie bude súvisieť so zberom 
údajov a ich sprístupnením v reálnom čase; preto vyzýva na zavedenie transparentných 
postupov na všetkých úrovniach, ktoré by zahŕňali všetkých aktérov vrátane občanov, 
podnikov, priemyslu, miestnych orgánov, prevádzkovateľov distribučných sústav, 
prevádzkovateľov prenosových sústav, miestnych a regionálnych inšpektorov pre ochranu 
údajov alebo ombudsmanov a poskytovateľov technológií inteligentných sietí;

Ochrana údajov a súkromia

19. zdôrazňuje, že prevádzkovanie inteligentných energetických systémov bude zahŕňať veľké 
množstvo osobných údajov a mnoho profilov a bude predstavovať vysoké riziko 
porušovania ochrany údajov; vyjadruje znepokojenie, najmä pokiaľ ide o výhody 
inteligentných meracích prístrojov pre spotrebiteľov, a vyzýva na ďalšie hodnotenie tejto 
oblasti a ďalší výskum so zreteľom na ochranu údajov a súkromia v súvislosti s 
inteligentnými meracími prístrojmi; preto zdôrazňuje, že osobné údaje treba bez výnimky 
chrániť, aby zostali naďalej bezpečné; 

20. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili posilnenie a rýchle prijatie nariadenia o ochrane 
údajov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasné usmernenia pre zhromažďovanie údajov, 
ich minimalizáciu, prenos a bezpečnosť v rámci inteligentného energetického systému; 
zdôrazňuje, že osobné údaje možno spracúvať len na špecifické účely poskytovania 
dodávok energie a len v rozsahu, ktorý je na tento účel nevyhnutný, a že osobné údaje nie 
je možné používať na diskriminačnú tvorbu cien; 

21. zdôrazňuje, že pri inštalácii inteligentných meracích systémov je potrebné zlepšiť ochranu 
údajov a zdokonaliť právne predpisy a postupy týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, 
že na fungovanie a rozširovanie inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť ochranu 
údajov a súkromia všetkých jednotlivcov a domácností napojených na sieť; zdôrazňuje, že 
zozbierané údaje možno využívať len na zaručenie bezpečnosti dodávok elektrickej 
energie; vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a 
dohliadali na dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto oblasti;

22. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zamerali na investície do výskumu a vývoja 
dômyselných anonymizačných nástrojov so zreteľom na to, že je dôležité anonymizovať 
osobné údaje s cieľom posilniť kladný prístup verejnosti k inteligentným energetickým 
systémom;

Rámec pre inteligentné energetické systémy

23. zdôrazňuje, že podľa nových nariadení o európskych štrukturálnych a investičných 
fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú členské štáty povinné sústreďovať prostriedky týchto 
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fondov na investície zamerané na budovanie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej 
Európy; víta, že v rámci EFRR bude stanovený minimálny podiel, ktorý budú musieť 
sústrediť regióny v závislosti od úrovne svojho hospodárskeho rozvoja na výrobu a 
distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, energetickú účinnosť a inteligentnú 
distribučnú sieť a ktorý má dosahovať až 20 % zdrojov z EFRR; zdôrazňuje, že aj 
Kohézny fond umožňuje investície v tejto oblasti, a vyzýva členské štáty na lepšie 
využitie tejto novej príležitosti;

24. zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy slúžia ako katalyzátor pre 
investície a že dôležitú úlohu v úspešnom vykonávaní zohráva viacúrovňové riadenie, 
pretože postupy financovania a rozhodovania prebiehajú na viacerých územných 
úrovniach; víta dodatočné možnosti financovania prostredníctvom programu Inteligentná 
energia – Európa; 

25. domnieva sa, že podpora inteligentných rozvodných sietí nesmie byť súčasťou štátnej 
pomoci;  zdôrazňuje, že rozširovanie inteligentných sietí a obnoviteľnej energie nesmie 
byť negatívne ovplyvnené novo navrhnutou reformou štátnej pomoci v oblasti energie; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby upustila od zavedenia technologicky neutrálneho 
systému ponúk, ktorý by viedol takmer k úplnému vylúčeniu malých decentralizovaných 
projektov, čo by obmedzilo inovácie a špecifické prístupy na úrovni regiónov;

26. vyzýva Komisiu, aby obmedzila prekážky brániace investovaniu do inteligentných 
energetických systémov, a to najmä prostredníctvom rozšírenia oslobodenia od dane v 
rámci modernizácie štátnej pomoci s cieľom umožniť poskytovanie štátnej pomoci pre 
všetky prvky regionálnych a miestnych inteligentných energetických systémov vrátane 
medziodvetvových investícií a operácií; nalieha, aby boli inteligentné energetické systémy 
zahrnuté do budúceho nariadenia Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné so spoločným trhom v súlade s článkami 107 a 108 zmluvy (všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách II), ktorým sa prispôsobia nariadenia, ktoré sa 
týkajú ďalších skupinových výnimiek pre kategórie, ktoré súvisia s vývojom 
inteligentných energetických systémov;

27. zdôrazňuje, že interoperabilita je veľmi dôležitá pre inteligentnú infraštruktúru, pretože 
regulačná neistota a rozdielne normy spomaľujú jej rozširovanie; preto vyzýva na užšiu 
spoluprácu jednotlivých európskych organizácií pre technické normy; zdôrazňuje, že na 
podporu interoperability sú potrebné otvorené normy;

28. vyzýva regióny na prepojenie a spoločné využívanie prínosov, znalostí a najlepších 
postupov a na spoluprácu, pokiaľ ide o analýzy nákladov a prínosov inteligentných 
energetických systémov v rámci cieľa územnej spolupráce európskych štrukturálnych a 
investičných fondov; vyzýva Komisiu na vytvorenie nadnárodnej siete pre regióny s 
inteligentnými energetickými systémami; vyzýva cezhraničné regióny, aby využili právny 
nástroj európskeho zoskupenia územnej spolupráce na spoločné zriaďovanie a riadenie 
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti obnoviteľných energií, úspor 
energie a infraštruktúry inteligentných sietí v rámci tejto siete;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V čase zvyšovania cien energie, zmeny klímy a sociálno-ekonomických problémov budú 
musieť všetky regióny v EÚ nájsť spôsoby poskytovania stabilných a bezpečných dodávok 
energie, ktoré budú dostupné pre všetkých občanov a zároveň budú spĺňať kritériá ochrany 
životného prostredia a udržateľnosti. 

Keď sa pozrieme na rôzne inteligentné energetické systémy a iniciatívy v oblasti 
inteligentných sietí, zistíme, že už dnes existuje viacero riešení. Niektoré regióny sa zmenili 
z regiónov kupujúcich energiu na dodávateľov energie so silným dôrazom na energiu z 
obnoviteľných zdrojov a slúžia teda ako vzor udržateľnej výroby energie, ktorá umožňuje 
stabilizáciu cien za energiu a zároveň prináša zisk. 

Takým príkladom je región Burgenland v Rakúsku. Güssing v Burgenlande, ktorý bol 
predtým chudobným okresom ležiacom na okraji krajiny, sa zmenil v model udržateľnosti, 
ktorý pokrýva všetky svoje potreby v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov energie. 
Ostrovy, ako sú Madeira v Portugalsku, El Hierro v Španielsku, Samsø v Dánsku, Ikaria v 
Grécku, ktoré predtým využívali vo veľkej miere na pokrytie svojich potrieb v oblasti energie 
fosílne palivá, využívajú v súčasnosti na pokrytie potrieb energiu z obnoviteľných zdrojov 
spolu s inteligentnou infraštruktúrou a inteligentným spôsobom skladovania. 

Ďalším príkladom konkrétneho regiónu s najlepšími postupmi je RegModHarz, ktorý je 
znevýhodneným regiónom v rámci Nemecka a vykazuje všetky uvedené prvky: výroba 
a distribúcia energie založená predovšetkým na energii z obnoviteľných zdrojov, výskumných 
a vývojových činnostiach, uskladňovaní energie, spotrebe a energetických úsporách (vrátane 
inteligentných meradiel, tvarovania špičky, izolácie a e-dopravy).

Ďalším príkladom obcí a regiónov, ktoré dosiahli zabezpečenie energie a zníženie závislosti 
od dovozu, je Hostětín v Českej republike, mikroprojekt v oblasti obnoviteľných energií na 
škótskych Orknejách, ako aj pilotné projekty miest a spoločenstiev v rámci programu Komisie 
CONCERTO, ktorý podporil 58 pilotných projektov v 23 krajinách. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú 
CO - POWER umožňujúci občanom naprieč Európou vytvárať miestne projekty v oblasti 
obnoviteľných energií. 

Príklad vedúcich regiónov a obcí ukazuje, že úspech je často výsledkom otvorenosti a 
transparentnosti medzi miestnymi úradmi, podnikmi, priemyslom a miestnym spoločenstvom 
a občanmi. Spoločné úsilie pri plánovaní a vykonávaní v rámci postupu, na ktorom sa 
podieľajú všetci aktéri, vytvára synergické účinky a znamená lepšie dlhodobé prínosy pre 
regióny, a to nielen pokiaľ ide o zabezpečenie a dostupnosť výroby energie a ich dodávok, ale 
aj pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a environmentálne prínosy. Najlepšie výsledky sa preto 
dosahujú vtedy, keď sa uplatňuje komplexný prístup, v rámci ktorého sa inteligentná 
infraštruktúra zameriava na inteligentný energetický systém, ktorý je súčasťou 
inteligentnejšieho celkového regionálneho plánu zahŕňajúceho všetky pridružené odvetvia, 
ako sú doprava, bývanie a územné plánovanie. Elektrobusy môžu fungovať ako systémy 
skladovania energie pre lokálne vyrobenú energiu vtedy, keď je dopyt po energii nízky, 
napríklad ak v noci vanie silný vietor, čím sa energia skladuje a využíva na mieste. 
Podnecovanie občanov, miestnych podnikov a veľkých priemyselných podnikov, aby sa 
zamerali na dosahovanie úspor energie, napríklad prostredníctvom lepšej izolácie, by 
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prinieslo celkové úspory. Spoločne so snahou o zníženie spotreby energie v špičke, napríklad 
tým, že by zariadenia pracovali v noci, možno dosiahnuť posun špičky, čo by umožnilo 
prekonať koncepciu sieťovej infraštruktúry založenej na stále vyššom dopyte. Inteligentné 
siete vrátane inteligentných meracích zariadení a inteligentných spôsobov skladovania môžu 
uľahčiť tento vývoj, pretože umožňujú nový, inteligentnejší typ energetického systému, v 
ktorom sa energia využíva blízko miesta výroby namiesto toho, aby sa rozvádzala na dlhé 
vzdialenosti, a obojsmerné prepojenie medzi výrobcom a spotrebiteľom. 

Inteligentné siete okrem toho, že zaisťujú bezpečnosť dodávok energie a obmedzujú závislosť 
od fosílnych palív, predstavujú pre miestne spoločenstvá ďalšie prínosy, najmä pokiaľ ide o 
zamestnanosť a zelené pracovné miesta. Odvetvie obnoviteľných zdrojov energie prežilo 
súčasnú ekonomickú krízu a môže ďalej vytvárať pracovné miesta v regiónoch, v ktorých je 
to najviac potrebné, ako sú pobrežné a vidiecke oblasti. Komisia v roku 2009 vypočítala, že 
splnenie jej cieľov v oblasti udržateľnej energie do roku 2020 by umožnilo vytvoriť okolo 2,8 
milióna pracovných miest, čo by viedlo k zvýšeniu celkovej pridanej hodnoty do roku 2030 o 
približne 1,1 % HDP. Európska rada pre obnoviteľnú energiu vo svojej správe s názvom Vízia 
100 % obnoviteľnej energie pre Európsku úniu odhadla, že ak by v roku 2030 45 % energie 
pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, vytvorilo by sa 4,4 milióna pracovných miest, a že ak 
by európska energia do roku 2050 pochádzala v 100 % miere z obnoviteľných zdrojov, 
zamestnávalo by toto odvetvie 6,1 milióna ľudí. Navyše by sa vytvorili alebo zachovali 
pracovné miesta na miestnej úrovni, napríklad v stavebnom priemysle v súvislosti s 
prípadnými úsporami energie v sektore bývania.

Lepšie začlenenie inteligentných sietí do regionálnych energetických plánov tiež umožní 
občanom, aby sa aktívne a zodpovedne podieľali na energetickom plánovaní a plánovaní sietí 
v regiónoch a ťažili z finančných a sociálnych prínosov týchto rozhodnutí. Takéto postavenie 
občanov umožní, aby sa stali „prozumentmi“, ktorí vyrábajú, využívajú a predávajú vlastnú 
energiu v rámci inteligentných sietí.

Toto všetko ukazuje, že inteligentné siete môžu byť základným kameňom udržateľnej 
energetickej vízie vrátane vyššej výroby obnoviteľnej energie, úspor energie a lepšieho a 
najmä miestneho využívania lokálne vyrobenej energie. Musíme preto na inteligentné 
energetické systémy nazerať ako na celkovú koncepciu, ktorá znamená značné prínosy pre 
európske regióny. 

Ak však majú byť energetické systémy v európskych regiónoch inteligentnejšie, je potrebné 
prekonať určité prekážky. Ak majú občania viac dôverovať inteligentnému energetickému 
systému založenému na obojsmernej výmene údajov, a teda na údajoch o koncovom 
užívateľovi, je potrebné neustále zaisťovať a posilňovať ochranu údajov a súkromia. Na 
všeobecnejšej úrovni je potrebné vyriešiť regulačné a právne problémy vrátane štátnej 
pomoci. To platí najmä pre medziodvetvové prístupy, ktorými sa prepájajú napríklad sektory 
IKT a energetiky. Iniciatívy v pohraničných regiónoch pozdĺž štátnych hraníc sa takisto 
stretávajú s mnohými regulačnými a právnymi výzvami. Hranice medzi sektormi a krajinami 
treba otvoriť, lebo jedine širší ucelený prístup umožní plne využiť prínosy uplatňovania 
inteligentných energetických systémov. V tomto ohľade je pre všetky druhy investícií a 
dlhodobú spoluprácu spojenú s inteligentnými energetickými systémami veľmi dôležitý 
stabilný a pozitívny regulačný a právny rámec. 
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Je možné dosiahnuť, aby v Európe bolo viac udržateľných regiónov a spoločenstiev. 
Spoločným úsilím môžeme prispieť k tomu, aby modelové regióny, ostrovy a spoločenstvá 
uvedené v tomto vyhlásení neboli len pioniermi v tejto oblasti, ale stali sa bežným javom v 
lepšie prosperujúcej, udržateľnej a po energetickej stránke nezávislej Európe.


