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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o lokalnih in regionalnih posledicah razvoja pametnih omrežij

(2013/2128(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 174, 175, 176, 177, 178 in 191 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije,

– ob upoštevanju člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Protokola št. 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (COM(2013) 0246 – 2011/0276 
(COD)),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 (COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 glede finančnih sredstev za nekatere države članice iz Evropskega socialnega 
sklada (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju 
evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje 
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ustanavljanja in izvajanja takih združenj,

– ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES,

– ob upoštevanju smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (besedilo velja za 
EGP) (2008/C 82/01),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (uredba o 
splošnih skupinskih izjemah II),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Smernice Skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij“ (2013/C 25/01),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. aprila 2011 z naslovom „Pametna omrežja: 
od inovacij do uvedbe“,

– ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES,

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2012 z naslovom „Za boljše 
delovanje notranjega energetskega trga“ (COM(2012)0663),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2012 z naslovom „Energija iz 
obnovljivih virov: glavni akter na evropskem energetskem trgu“ (COM(2012)0271),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Okvir 
podnebne in energetske politike do leta 2030“ (COM(2013)0169), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o mikroproizvodnji –
proizvodnja električne energije in toplote v manjšem obsegu (2012/2930(RSP)),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (splošna uredba o 
varstvu podatkov) (Bruselj, 25. januar 2012, COM(2012)0011 2012/0011 (COD)),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom „Regije 2020 – ocena 
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prihodnjih izzivov za regije EU“ (Bruselj, 14. november 2008, SEC(2008)2868 final),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Prispevek 
regionalne politike k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020“,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko (A7–0000/2013),

A. ker primeri najboljših praks učinkovite rabe energije in decentralizirane proizvodnje 
energije kažejo, da lahko tudi lokalne skupnosti in državljani postanejo „potrošniki-
proizvajalci“, ki proizvajajo energijo za lastne potrebe ter jo obenem prodajajo omrežju in 
delujejo v virtualnih elektrarnah skupaj z drugimi udeleženci, da se tako dosežejo kar 
največje koristi z vključevanjem vseh udeležencev v načrtovanje in izvajanja regionalnih 
ukrepov, spodbujanjem aktivnega sodelovanja in izmenjevanja informacij ter razvijanjem 
celovitega pristopa z vključevanjem drugih z energijo povezanih sektorjev, kot sta promet 
in stanovanja, z uporabo pametnih mehanizmov finančne podpore in ustvarjanjem novih 
delovnih mest;

Nove priložnosti za regionalno gospodarstvo

1. pozdravlja spremembo paradigme v regijah, kar zadeva način proizvodnje in porabe 
energije, in sicer od togega tradicionalnega modela, ki deluje na logiki osnovne 
obremenitve, proti spremenljivi, decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki velik delež 
majhnih proizvajalcev energije iz obnovljivih virov združuje s prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in porazdeljenim shranjevanjem; poudarja, da so pametna omrežje 
bistvenega pomena za tovrstno spremembo modela in da je treba uvajanje pametnih 
omrežij vključiti v medsektorski pristop k regionalnemu razvoju, da bi dosegli kar 
največje koristi za regije;

2. v tem okviru izpostavlja priložnosti za geografske (ali teritorialne) spremembe energetskih 
omrežij v prikrajšanih regijah, ki se lahko iz porabnikov energije spremenijo v 
proizvajalce ter tako pridobijo velike gospodarske koristi in si obenem zagotovijo 
zanesljivo oskrbo z energijo; ugotavlja, da so to priložnosti zlasti za obrobne in najbolj 
oddaljene regije in otoke;

3. poziva države članice in regije, naj začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna omrežja z 
uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, vključno s finančnimi instrumenti 
za spodbujanje zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
ozemeljskih potreb posamezne regije, saj enotna rešitev za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, da se zmanjšajo ovire pri povezovanju ukrepov 
za proizvodnjo in shranjevanje energije ter energetsko učinkovitost ter da se omogoči 
sodelovanje z drugimi sektorji, kot sta informacijske in komunikacijske tehnologije ter 
promet;

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih omrežji potreben stabilen in dolgoročen okvir 
politike; poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do leta 2030 za 
energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov in emisije toplogrednih plinov ter 
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tako vlagateljem in povezanim sektorjem v prihodnosti zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

5. poziva, naj se v uredbah in direktivah EU v zvezi z notranjim trgom uporablja bolj 
prilagodljiv pristop, da se zmanjšajo ovire za posebne rešitve za posamezne regije glede 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje energije, oskrbo z energijo in energetsko 
učinkovitost ter za povezovanje tovrstnih ukrepov;

6. poudarja, da morajo biti državljani vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja in 
preoblikovanja energetskih dejavnosti in omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 
sodelovati javnost, ter da je treba aktivno vključiti upravljavce distribucijskih omrežij in 
ponudnike tehnologij za pametna omrežja; spodbuja državljane, naj postanejo „potrošniki-
proizvajalci“, kar pomeni, da posamezniki in skupnosti proizvajajo lastno energijo iz 
obnovljivih virov in lahko prodajajo presežek nazaj v omrežje, pri tem pa merijo neto 
porabo energije in izkoriščajo ekonomske priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji energije in varčevanju z njo v okviru skupne 
regionalne energetske zasnove;

Pametni energetski sistemi 

7. poudarja, da če želi Evropa uspešno uvajati pametna omrežja, mora slediti strategiji za 
pametne energetske sisteme za regije in lokalne skupnosti, pametna omrežja pa morajo 
postati del regionalnih energetskih sistemov, sprejemati velik delež energije iz obnovljivih 
virov ter vključevati decentralizirane proizvodne zmogljivosti v povezavi z upravljanjem 
povpraševanja, ukrepi za energetsko učinkovitost, povečanjem prihrankov energije in 
rešitvami za pametno shranjevanje, prometnim sektorjem (e-prometom) in večjo 
izmenjavo s sosednjimi omrežji; 

8. poziva Komisijo in njeno delovno skupino za pametna omrežja, naj posodobita in razširita 
obstoječo opredelitev pametnih omrežij, da bo vključevala pametni energetski sistem; 
poziva lokalne in regionalne organe, naj sprejmejo regionalne strategije, osnovane na 
pametnem energetskem sistemu;

9. poudarja, da je treba za zagotavljanje gospodarske učinkovitosti pametnih omrežij v 
regijah združiti neposredne in posredne prednosti ter povezati energetski sektor s 
številnimi drugimi sektorji, zlasti stanovanji in prometom, a tudi okoljem, urbanističnim 
načrtovanjem, socialnim vključevanjem, ravnanjem z odpadki in gradbeništvom, da se 
dosežejo cilji glede prihrankov energije in se obenem kar najbolj povečajo ekonomske 
koristi;

10. poudarja, da ima sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij ključno vlogo v 
omrežju znotraj pametnega energetskega sistema, saj z digitalno komunikacijo v realnem
času med vsemi elementi pametnega omrežja, od proizvodnje do prenosa h končnemu 
uporabniku, omogoča dvosmerni pretok informacij v omrežju; zato poziva regije, naj v 
svoje načrte za pametna omrežja vključijo razvoj različnih poslovno zanimivih in 
interoperabilnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, s katerimi je mogoče 
ustvariti pameten energetski sistem in čim večje prihranke energije;

11. poziva k inovacijam in večjim naložbam v informacijske in komunikacijske tehnologije, 



PR\1009267SL.doc 7/12 PE523.006v01-00

SL

da se premagajo glavni izzivi, s katerimi se soočajo pametne tehnologije, med njimi 
interoperabilnost tehnologij znotraj obstoječega omrežja, in regulativni izzivi; poziva 
Komisijo ter nacionalne in regionalne udeležence, naj oblikujejo pozitivne regulativne in 
naložbene okvire, ki bodo omogočali razvoj interoperabilnih rešitev informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij; 

Pozitivni vplivi na lokalno zaposlovanje 

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo v pametne energetske sisteme kot potencialne vire 
lokalnih in trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je gradbeništvo ena od glavnih panog, 
kjer se bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na primer v stanovanjskem sektorju;

13. ugotavlja, da je leta 2009 Komisija izračunala, da bi se z uresničitvijo njenih ciljev glede 
energije iz obnovljivih virov do leta 2020 ustvarilo približno 2,8 milijona delovnih mest, 
poleg tega bi se do leta 2030 ustvarila še skupna dodana vrednost v višini približno 1,1 % 
BDP; poudarja, da Evropski svet za obnovljive vire energije ocenjuje, da bi se, če bi se do 
leta 2030 45 % energije proizvedlo iz obnovljivih virov, ustvarilo 4,4 milijona delovnih 
mest, in da bi, če bi evropski energetski sistem do leta 2050 v celoti temeljil na 
obnovljivih virih, sektor zaposloval 6,1 milijona ljudi;

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja in spretnosti ter usposabljanje za ta nova delovna 
mesta, ob tem pa naj upoštevajo, da je mogoče številna nova lokalna delovna mesta 
ustvariti tudi v storitvah informacijskih in komunikacijskih tehnologij, prometnem 
sektorju in sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo in storitve, na primer za nove 
obrate;

15. poudarja, da lahko javne naložbe v pametne energetske sisteme, tudi prek evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, spodbujajo lokalne in trajnostne zaposlitvene 
priložnosti ter dolgoročno koristijo regijam, poleg tega se lahko uporabljajo kot 
instrument za premagovanje gospodarskih izzivov, zlasti v regijah držav, ki jih je 
prizadela kriza;

Vloga državljanov 

16. poudarja, da raziskave najboljših praks in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni pametni 
energetski sistemi pogosto rezultat lokalnega lastništva v rokah posameznih državljanov, 
zadruge, lokalne skupnosti ali kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da tovrstna 
lastništva povečujejo sprejemanje naložb v vse elemente pametnih energetskih sistemov; 
priporoča, da se državljani vključijo v vse stopnje razvoja pametnega energetskega 
sistema; 

17. poziva Komisijo, naj odstrani ovire za lokalno lastništvo v obstoječi zakonodaji EU, zlasti 
v pravilih glede državne pomoči; poziva države članice, naj podpirajo možnosti za oddajo 
lokalne energije v omrežje in deljenje lokalne energije, ne samo dvosmerno med 
omrežjem in končnim uporabnikom, temveč tudi čezmejno in med enotami končnih 
uporabnikov, ter spodbujajo lokalna lastništva proizvodnje energije in deljenje lokalno 
proizvedene energije;
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18. poudarja, da bo uvajanje pametnih energetskih sistemov občutno spremenilo zasebno in 
javno sfero, saj bo oskrba z električno energijo povezana z zbiranjem podatkov in 
komunikacijo v realnem času; zato poziva k preglednim postopkom na vseh ravneh, pri 
katerih sodelujejo vsi udeleženci, vključno z državljani, podjetji, industrijo, lokalnimi 
organi, upravljavci distribucijskih omrežij, upravljavci prenosnih omrežij, lokalnimi in 
regionalnimi odgovornimi osebami za varstvo podatkov ali varuhi človekovih pravic in 
ponudnik tehnologij pametnih omrežij;

Varstvo in zasebnost podatkov

19. poudarja, da bo pametni energetski sistem deloval z velikimi količinami osebnih podatkov 
in številnim profili, zato bo pomenil veliko tveganje za kršitve varnosti podatkov; opaža 
pomisleke zlasti v zvezi s koristmi pametnih števcev za potrošnike ter poziva k 
podrobnejši oceni tega področja in nadaljnji raziskavi varstva in zasebnosti podatkov pri 
pametnih števcih; zato poudarja, da je treba osebne podatke brez izjeme varovati, da so 
zaščiteni in zavarovani; 

20. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo uredba o varstvu podatkov okrepljena in 
nemudoma sprejeta; poziva Komisijo, naj razvije trdne smernice za zbiranje podatkov, 
zmanjšanje količine podatkov ter prenos in varnost podatkov znotraj pametnega 
energetskega sistema; poudarja, da se smejo osebni podatki obdelovati samo za točno 
določen namen zagotavljanja oskrbe z energijo in samo v obsegu, ki je nujno potreben, ter 
da se osebni podatki ne smejo uporabljati za diskriminatorno določanje cen; 

21. poudarja, da je treba izboljšati predpise o varstvu in zasebnosti podatkov ter njihovo 
izvajanje, ko so pametni merilni sistemi nameščeni; poudarja, da je zagotavljanje varstva 
in zasebnosti podatkov za vse posameznike in gospodinjstva, povezane z omrežjem, nujno 
potrebno za delovanje in uporabo pametnih omrežij; poudarja, da se smejo zbrani podatki 
uporabljati samo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo; poziva države članice, naj 
okrepijo pravila o varstvu podatkov in zagovarjajo pravice posameznikov na tem 
področju;

22. poziva Komisijo in države članice, naj se osredotočijo na raziskave, razvoj in naložbe v 
zvezi z naprednimi orodji za zagotavljanje anonimnosti ter naj ob tem upoštevajo 
pomembnost anonimiziranja osebnih podatkov, da se poveča sprejemanje pametnih 
energetskih sistemov v javnosti;

Okvir za uspešne pametne energetske sisteme

23. poudarja, da morajo v skladu z novimi predpisi glede evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 države članice sredstva iz teh skladov 
usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno in vključujočo Evropo; pozdravlja določitev 
minimalnega deleža, ki ga morajo regije usmeriti – in sicer glede na njihovo raven 
gospodarske razvitosti do 20 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – v 
proizvodnjo in distribucijo energije iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in 
pametna omrežja na ravni distribucije;  poudarja, da tudi Kohezijski sklad dovoljuje 
naložbe na tem področju, in poziva države članice, naj čim bolje izkoristijo to novo 
priložnost;
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24. poudarja, da sredstva iz strukturnih in investicijskih skladov služijo kot katalizator za 
naložbe in da ima upravljanje na več ravneh pomembno vlogo pri uspešnem izvajanju, saj 
financiranje in postopek odločanja potekata na različnih teritorialnih ravneh; pozdravlja 
dodatne priložnosti za financiranje v okviru programa „Inteligentna energija –Evropa“; 

25. priporoča, da se podpora za pametna omrežja na ravni distribucije ne vključi v državno 
pomoč; poudarja, da nov predlog reforme državne pomoči za energijo ne bi smel 
negativno vplivati na uveljavljanje pametnih omrežij in energije iz obnovljivih virov; s 
tem v zvezi poziva Komisijo, naj ne uvede tehnološko nevtralnega sistema zbiranja 
ponudb, saj bo s tem večinoma izključila majhne decentralizirane projekte, kar bo oviralo 
inovacije in individualne pristope posameznih regij;

26. poziva Komisijo, naj zmanjša ovire za naložbe v pametne energetske sisteme, zlasti s 
povečanjem števila izjem v okviru posodobitve državne pomoči, da se dovoli javna 
podpora za vse elemente regionalnih in lokalnih pametnih energetskih sistemov, vključno 
z medsektorskimi naložbami in dejavnostmi; poziva, naj se pametni energetski sistemi kot 
kategorija vključijo v prihodnjo uredbo Komisije, ki bo določala nekatere kategorije 
pomoči, združljive z notranjim trgom v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe (uredba o 
splošnih skupinskih izjemah II), in prilagodila predpise o drugih kategorijah skupinskih 
izjem, ki vplivajo na razvoj pametnih energetskih sistemov;

27. poudarja, da je interoperabilnost bistvenega pomena za pametno infrastrukturo, saj 
regulativna negotovost in različni standardi upočasnjujejo njeno širjenje; zato poziva k 
večjemu sodelovanju med različnimi evropskimi organizacijami za tehnične standarde; 
poudarja, da so za izboljšanje interoperabilnosti potrebni odprti standardi;

28. poziva regije, naj se mrežno povezujejo in z drugimi delijo koristi, znanje in najboljše 
prakse ter naj sodelujejo pri analizah stroškov in koristi v pametnih energetskih sistemih v 
okviru cilja evropskih strukturnih in investicijskih skladov, tj. teritorialnega sodelovanja ; 
poziva Komisijo, naj vzpostavi nadnacionalno mrežo za regije s pametnimi energetskimi 
sistemi; poziva čezmejne regije, naj uporabijo pravni instrument evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje, da bi skupaj vzpostavile in upravljale storitve splošnega 
gospodarskega interesa na področju energije iz obnovljivih virov, varčevanja z energijo in 
infrastrukture za pametna omrežja v tovrstni mreži;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Odboru regij.



PE523.006v01-00 10/12 PR\1009267SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

V časih vse višjih cen energije, podnebnih sprememb in socialno-gospodarskih izzivov bodo 
vse regije v EU morale poiskati načine za zagotavljanje stabilne in zanesljive oskrbe z 
energijo, ki bo cenovno dostopna za vse državljane, pri čemer bodo morale upoštevati 
okoljska in trajnostna merila. 

Če pogledamo različne pametne energetske sisteme in pobude za pametna omrežja, lahko 
vidimo, da so na razpolago že mnoge rešitve. Nekatere regije so se iz odjemalcev energije 
spremenile v njene dobavitelje z velikim poudarkom na energiji iz obnovljivih virov in tako 
postale model trajnostne proizvodnje energije, ki omogoča ustalitev cen energije, istočasno pa 
tudi zaslužek. 

Eden takih primerov je zvezna deleža Gradiščanska v Avstriji. Güssing na Gradiščanskem je 
bila v preteklosti revna in obrobna regija, ki je postala zgled trajnosti, saj energijo za vse svoje 
potrebe proizvaja iz obnovljivih virov. Tudi otoki, kot so Madeira na Portugalskem, El Hiero 
v Španiji, Samsø na Danskem in Ikaria v Grčiji, velik delež potreb po energiji, ki so jih v 
preteklosti krili s fosilnimi gorivi, zdaj pokrivajo z energije iz obnovljivih virov v povezavi z 
možnostmi pametne infrastrukture in shranjevanja. 

Modelna regija za energetsko prenovo Harz je zapostavljena nemška regija, ki vključuje vse 
zgoraj omenjene elemente: proizvodnjo in distribucijo energije, ki temeljita predvsem na 
obnovljivih energetskih virih, raziskovalne in razvojne dejavnosti, shranjevanje energije, 
porabo energije in varčevanje z njo (vključno s pametnimi števci, prilagajanjem največjih 
obremenitev, izolacijo, e-prometom) in je še en konkreten primer modelne regije z najboljšo 
prakso.

Drugi primeri občin in regij, ki dosegajo zanesljivo oskrbo z energijo in zmanjšujejo 
odvisnost od uvoza, so še Hostětín na Češkem, projekt Orkney Micro Renewables na 
Škotskem ter pilotni projekti za mesta v okviru programa Komisije CONCERTO, ki podpira 
58 pilotnih projektov v 23 državah. Med pobudami je tudi CO-POWER, ki državljanom po 
vsej Evropi omogoča ustvarjanje skupnostnih projektov za obnovljive vire energije. 

Če pogledamo vodilne regije in skupnosti, lahko vidimo, da je uspeh pogosto rezultat 
odprtosti in preglednosti med lokalnimi organi, podjetji, industrijo, lokalno skupnostjo in 
državljani. Skupna prizadevanja za načrtovanje in izvajanje v procesu, ki vključuje vse 
akterje, ustvarjajo sinergijske učinke in boljše dolgoročne koristi za regije, ne samo glede 
zanesljive in cenovno dostopne proizvodnje energije in oskrbe z njo, temveč tudi glede 
gospodarskih, socialnih in okoljskih koristi. Najboljši rezultati se zato dosežejo, če se uporabi 
celovit pristop in če je pametna infrastruktura osredotočena na pameten energetski sistem, ki 
je del inteligentnega splošnega regionalnega načrta, v katerega so vključeni tudi povezani 
sektorji, kot so promet, stanovanja in urbanistično načrtovanje. E-avtobusi so lahko sistemi za 
shranjevanje lokalno proizvedene energije, kadar je povpraševanje po energiji majhno, na 
primer ob močnem vetru ponoči; omogočajo torej lokalno shranjevanje in uporabo energije. K 
skupnim prihrankom energije prispeva tudi spodbujanje državljanov ter lokalnih podjetij in 
večjih industrijskih obratov k varčevanju z energijo, na primer z boljšo izolacijo. S poskusi 
zmanjšanja porabe energije v času konic, na primer z uporabo strojev v nočnem času, je 
mogoče doseči prerazporeditev konic in zavrniti logiko, da mora omrežna infrastruktura 
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temeljiti na vse večjem povpraševanju ob konicah. Pametna omrežja, vključno s pametnimi 
števci in inteligentnimi rešitvami za shranjevanje, lahko olajšajo ta razvoj, saj omogočajo 
novo, pametnejšo vrsto energetskega sistema, kjer se energija proizvaja in uporablja v bližini 
proizvodnega obrata, namesto da bi se prenašala na dolge razdalje, in kjer je mogoča 
dvosmerna komunikacija med stranjo proizvodnje in stranjo porabe. 

Poleg zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv 
prinašajo pametna omrežja številne druge koristi za lokalne skupnosti, in sicer na področju 
zaposlovanja in zelenih delovnih mest. Sektor obnovljivih virov energije je prestal trenutno 
gospodarsko krizo in lahko še naprej ustvarja delovna mesta v regijah, kjer so najbolj 
potrebna, na primer na obalnih ali podeželskih območjih. Leta 2009 je Komisija izračunala, 
da bi se z uresničitvijo njenih ciljev glede energije iz obnovljivih virov do leta 2020 v sektorju 
ustvarilo približno 2,8 milijona delovnih mest, ki bi do leta 2030 ustvarila še skupno dodano 
vrednost v višini približno 1,1 % BDP. Evropski svet za obnovljive vire energije je v svojem 
poročilu „A 100% Renewable Energy Vision for the European Union“ (Vizija energije, v 
celoti proizvedene iz obnovljivih virov, v Evropski uniji) ocenil, da bi se, če se bi do leta 2030 
45 % energije proizvedlo iz obnovljivih virov, ustvarilo 4,4 milijona delovnih mest, in da bi, 
če bi evropski energetski sistem do leta 2050 v celoti temeljil na obnovljivih virih, sektor 
zaposloval 6,1 milijona ljudi. Poleg tega se bodo delovna mesta ustvarjala ali ohranjala na 
lokalni ravni, recimo v gradbenem sektorju, in bodo na primer povezana z naložbami v 
varčevanje z energijo v stanovanjskem sektorju.

Dobro uveljavljena uvedba pametnih omrežij kot del regionalnih energetskih načrtov bo 
državljanom tudi omogočila, da prevzamejo aktivno vlogo in odgovornost pri načrtovanju 
energije in omrežij v svojih regijah ter da uživajo finančne in socialne sadove tovrstnih 
odločitev. Tovrstna okrepitev vloge potrošnikov le-te spremeni v „potrošnike-proizvajalce“, 
ki znotraj pametnega omrežja proizvajajo, uporabljajo in prodajajo lastno energijo.

Vse to kaže, da so lahko pametna omrežja temelj vizije trajnostne energije, vključno z večjo 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, prihranki energije ter boljšo in zlasti lokalno 
uporabo lokalno proizvedene energije. Zato moramo pametne energetske sisteme razumeti kot 
splošno zasnovo, ki prinaša velike koristi evropskim regijam. 

Kljub temu obstajajo izzivi, s katerimi se je treba soočiti, da bi dosegli pametnejše energetske 
sisteme v regijah EU. Če želimo pri ustvarjanju pametnega energetskega sistema, ki temelji na 
dvosmerni izmenjavi podatkov in torej na podatkih o končnem uporabniku, državljane 
pomiriti, je treba zagotoviti varstvo in zasebnost podatkov ter ju nenehno izvrševati. Na bolj 
splošni ravni se je treba lotiti regulativnih in pravnih izzivov, vključno z državno pomočjo. To 
še posebej velja za medsektorske pristope, ki na primer povezujejo informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter energetski sektor. Pobude v obmejnih regijah vzdolž 
nacionalnih mej se prav tako srečujejo s številnimi regulativnimi in pravnimi izzivi. Te meje 
med sektorji in državami je treba odpreti, saj samo širši celovit pristop omogoča, da se v 
celoti izkoristijo pozitivni učinki uvajanja pametnih energetskih sistemov. Stabilen in 
pozitiven regulativni in pravni okvir je ključnega pomena za vse oblike naložb in 
dolgoročnega sodelovanja, ki so povezane s pametnimi energetskimi sistemi. 

Oblikovanje bolj trajnostnih regij in skupnosti po vsej Evropi je mogoče. S skupnimi 
prizadevanji regije, otoki in skupnosti, ki so za zgled omenjeni v tem poročilu, ne bodo več 
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pionirji, temveč nekaj povsem običajnega v uspešnejši ter bolj trajnostni in energetsko 
neodvisni EU.


