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9.12.2015 A8-0341/31 

Pozměňovací návrh  31 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vítá skutečnost, že Komise přikládá 

posílení regionální spolupráce velký 

význam; vyzývá Komisi, aby prověřila a 

stanovila, jaký je optimální rozsah 

spolupráce v oblasti sítí (a trhu) pro přenos 

plynu a elektrické energie v EU; poukazuje 

na to, že v některých případech mají 

nejlepší předpoklady k určení toho, co 

vyžaduje situace na vlastním území, 

členské státy, zatímco v jiných případech 

spočívá zřejmá přidaná hodnota ve 

spolupráci řízené na úrovni EU; 

poukazuje na to, že však v některých 

případech bylo zjištěno, že skupiny 

členských států, jako například 

pentalaterální energetické fórum, dospěly k 

výsledkům podstatně rychleji 

prostřednictvím rozsáhlé regionální 

spolupráce založené na řešení společných 

výzev; souhlasí s Komisí, že stávající 

regionální struktury mohou představovat 

vzor pro EU jako celek; 

71. vítá posílení regionální spolupráce; 

vyzývá Komisi, aby prověřila a stanovila, 

jaký je optimální rozsah spolupráce v 

oblasti sítí (a trhu) pro přenos plynu a 

elektrické energie v EU; poukazuje na to, 

že nejlepší předpoklady k určení toho, co 

vyžaduje situace na vlastním území, mají 

členské státy; poukazuje na to, že v 

některých případech bylo zjištěno, že 

skupiny členských států, jako například 

pentalaterální energetické fórum, dospěly k 

výsledkům podstatně rychleji 

prostřednictvím rozsáhlé regionální 

spolupráce založené na řešení společných 

výzev; souhlasí s Komisí, že stávající 

regionální struktury mohou představovat 

vzor pro další členské státy; je znepokojen, 

když jsou tyto dosažené úspěchy zrušeny 

svévolnými rozhodnutími ze strany 

ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Pozměňovací návrh  32 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá k vytvoření řádně 

integrovaných a konkurenceschopných 

regionálních trhů s elektřinou a plynem, 

které zajistí, že energetické systémy ve 

všech částech Unie budou dostatečné a 

pružné; požaduje, aby Komise rozhodně a 

transparentně zasáhla proti všem případům 

protekcionismu, protisoutěžního chování a 

proti všem překážkám bránícím vstupu na 

trh nebo jeho opuštění; zdůrazňuje význam 

zajištění stabilního vnitrostátního 

regulačního rámce, který bude řešit 

administrativní překážky a zjednodušovat 

vnitrostátní administrativními postupy, a to 

i v zájmu zajištění rovných podmínek pro 

občanské projekty; 

76. vyzývá k vytvoření řádně 

integrovaných a konkurenceschopných 

regionálních trhů s elektřinou a plynem, 

které zajistí, že energetické systémy ve 

všech částech Unie budou dostatečné a 

pružné; požaduje, aby Komise rozhodně a 

transparentně zasáhla proti 

protisoutěžnímu chování a proti 

překážkám bránícím vstupu na trh nebo 

jeho opuštění; zdůrazňuje význam zajištění 

stabilního vnitrostátního regulačního 

rámce, který bude řešit administrativní 

překážky a zjednodušovat vnitrostátní 

administrativními postupy, a to i v zájmu 

zajištění rovných podmínek pro občanské 

projekty; znovu zdůrazňuje, že rakousko–

německá nabídková zóna je příkladem 

osvědčeného postupu pro takové 

regionální trhy s elektřinou; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Pozměňovací návrh  33 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že v zájmu úspěšného 

vyvážení vnitřního trhu nejsou zapotřebí 

pouze investice do vzájemného propojení, 

ale mimo jiné i do vnitrostátních soustav, 

elektráren na fosilní paliva vybavených 

zařízením pro zachycování uhlíku a 

nových jaderných elektráren v těch 

členských státech (které o ně projeví 

zájem), protože představují zásadní zdroj 

nízkouhlíkové energie pro pokrytí základní 

výroby, skladovacích kapacit (jako jsou 

například terminály pro zkapalněný zemní 

plyn) a do inteligentních sítí, a flexibilní 

výroby energie, aby bylo možné vyřešit 

otázku zvýšeného množství energie 

vyráběné z obnovitelných a rozptýlených 

zdrojů; 

77. zdůrazňuje, že v zájmu úspěšného 

vyvážení vnitřního trhu nejsou zapotřebí 

pouze investice do vzájemného propojení, 

ale mimo jiné i do vnitrostátních soustav, 

elektráren na fosilní paliva vybavených 

nejlepšími dostupnými technologiemi 

proti znečištění a nových jaderných 

elektráren v těch členských státech (které o 

ně projeví zájem), protože představují 

zásadní zdroj nízkouhlíkové energie pro 

pokrytí základní výroby, skladovacích 

kapacit (jako jsou například terminály pro 

zkapalněný zemní plyn) a do inteligentních 

sítí, a flexibilní výroby energie, aby bylo 

možné vyřešit otázku zvýšeného množství 

energie vyráběné z obnovitelných a 

rozptýlených zdrojů; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Pozměňovací návrh  34 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. vyzývá Komisi, aby při přípravě svého 

plánu pro postupné rušení všech 

regulovaných cen zachovala možnost 

regulace cen a standardizace sazebníků, 

pokud budou sloužit k omezení 

monopolních nebo neočekávaných zisků 

narušujících trh, s cílem ochránit zranitelné 

spotřebitele či umožnit srovnání sazeb 

konkurenčních dodavatelů; 

87. vyzývá členské státy, aby při přípravě 

svého plánu pro postupné rušení všech 

regulovaných cen zachovaly možnost 

regulace cen a standardizace sazebníků, 

pokud budou sloužit k omezení 

monopolních nebo neočekávaných zisků 

narušujících trh, s cílem ochránit zranitelné 

spotřebitele či umožnit srovnání sazeb 

konkurenčních dodavatelů; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Pozměňovací návrh  35 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 90 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  90a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

prozkoumala oblasti, v nichž by se 

vzájemně mohly podrývat dopady úsilí 

o energetickou účinnost a ETS; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Pozměňovací návrh  36 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 91 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

91. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

uplatňovaly zásadu „energetická účinnost 

především“; konstatuje, že podle 

Mezinárodní energetické agentury je 

energetická účinnost „nejdůležitějším 

palivem“ a je největší zárukou návratnosti 

investic do všech energetických zdrojů; 
zdůrazňuje, že nárůst energetické 

účinnosti, zejména snížení energetických 

ztrát v obytných budovách, má zásadní vliv 

na snížení dovozu energie z třetích zemí do 

EU, vzhledem k tomu, že se 61 % plynu 

dováženého do Evropské unie používá v 

obytných budovách, především pro účely 

vytápění; v tomto ohledu vyzývá, aby se k 

projektům v oblasti energetické účinnosti a 

energetické infrastruktury přistupovalo 

jako ke klíčovým investicím, které mají 

podobný význam jako investice do nových 

kapacit na výrobu energie; 

91. zdůrazňuje, že nárůst energetické 

účinnosti, zejména snížení energetických 

ztrát v obytných budovách, má zásadní vliv 

na snížení dovozu energie z třetích zemí do 

EU, vzhledem k tomu, že se 61 % plynu 

dováženého do Evropské unie používá v 

obytných budovách, především pro účely 

vytápění; v tomto ohledu vyzývá, aby se k 

projektům v oblasti energetické účinnosti a 

energetické infrastruktury přistupovalo 

jako ke klíčovým investicím, které mají 

podobný význam jako investice do nových 

kapacit na výrobu energie; je přesvědčen, 

že zásada „energetická účinnost v první 

řadě“ je v přímém rozporu s opatřeními 

stanovenými v rámci ETS; naléhavě tedy 

vyzývá k provedení inventury a hodnocení 

dopadů ohledně toho, jak se tyto dvě 

zásady navzájem ovlivňují; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Pozměňovací návrh  37 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Nadpis 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Přechod k udržitelnému hospodářství; Obnova rostoucího hospodářství; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Pozměňovací návrh  38 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 111 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

111. zdůrazňuje, že musí být zrušeny 

dotace, jež škodí životnímu prostředí, a že 

je naléhavě třeba je identifikovat 

a postupně odstranit, neboť tyto dotace 

jsou plýtváním veřejnými prostředky, které 

jsou nejprve vynakládány na podporu 

znečišťujících postupů a později na 

odstraňování škod, které způsobily; 

111. zdůrazňuje, že musí být zrušeny 

všechny dotace a že je naléhavě třeba je 

identifikovat a postupně odstranit, neboť 

tyto dotace jsou plýtváním veřejnými 

prostředky, a vedou k vyšším cenám pro 

spotřebitele – domácnosti a průmysl – a 

snižují energetickou bezpečnost; 

Or. en 



 

AM\1081270CS.doc  PE573.403v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.12.2015 A8-0341/39 

Pozměňovací návrh  39 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 112 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

112. zdůrazňuje, že přechod na 

konkurenceschopné a udržitelné 

nízkouhlíkové hospodářství nabízí 

významné příležitosti ve smyslu nových 

pracovních míst, inovací, růstu a nižších 

účtů za energie pro podniky i domácnosti; 

uznává však, že tyto příležitosti mohou být 

realizovány pouze za intenzivní 

spolupráce Komise, členských států, 

místních a regionálních orgánů, občanů a 

průmyslu, jež se zaměří na co nejúčinnější 

pobídky a regulační rámce; poznamenává, 

že řádně řízená dekarbonizace by neměla 

vést k vyšším nákladům na energie, k 

energetické chudobě, deindustrializaci 

evropského hospodářství nebo zvyšování 

nezaměstnanosti; trvá tudíž na aktivním 

zapojení sociálních partnerů do řešení 

sociálních dopadů přechodu na 

udržitelnou energetickou unii; zdůrazňuje, 

že v EU jsou nezbytné celounijní a 

zároveň tržní a technologicky neutrální 

politiky, které zohledňují všechny 

příslušné právní předpisy a relevantní cíle 

EU a jimiž je těchto cílů dosahováno s 

nejnižšími náklady pro společnost; 

112. poznamenává, že dekarbonizace vede 

k vyšším nákladům na energie, k 

energetické chudobě, deindustrializaci 

evropského hospodářství a zvyšování 

nezaměstnanosti, a to bez nějakého 

hmatatelného přínosu; zdůrazňuje, že k 

obnově rostoucího hospodářství v EU jsou 

nezbytné mimo jiné tržní a technologicky 

neutrální politiky s co nejnižšími náklady 

pro společnost; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Pozměňovací návrh  40 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 115 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

115. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby na 

úrovni členských států byly vyžadovány 
minimální úrovně výroby energie 

z obnovitelných zdrojů u výstavby nových 

a rekonstrukce starších budov a aby 

projekty na výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů těžily z pružných administrativních 

a technických postupů pro připojení k síti, 

zejména vymáháním čl. 13 odst. 4 a 13. 

odst. 1 písm. f) směrnice 2009/28/ES a čl. 

7 odst. 3 směrnice 2009/72/ES; vyzývá 

Komisi, aby během svých prací na 

revidování stávajících relevantních 

právních předpisů navýšila počet budov 

vybavených obnovitelnými energetickými 

systémy, požadovala zřizování jednotných 

kontaktních míst vyřizujících 

administrativní postupy pro menší projekty 

v oblasti výroby energie z obnovitelných 

zdrojů a zjednodušené oznamovací postupy 

pro instalace obnovitelných zdrojů energie, 

jejichž výroba slouží výhradně vlastní 

spotřebě, a aby vytvořila rámec pro 

inovativní způsoby připojování k síti a pro 

obchodování se službami sítě na úrovni 

distribuční sítě; 

115. vyzývá členské státy, aby vyžadovaly 

minimální úrovně výroby energie 

z obnovitelných zdrojů u výstavby nových 

a rekonstrukce starších budov a aby 

projekty na výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů těžily z pružných administrativních 

a technických postupů pro připojení k síti, 

zejména vymáháním čl. 13 odst. 4 a 13. 

odst. 1 písm. f) směrnice 2009/28/ES a čl. 

7 odst. 3 směrnice 2009/72/ES; vyzývá 

Komisi, aby během svých prací na 

revidování stávajících relevantních 

právních předpisů navýšila počet budov 

vybavených obnovitelnými energetickými 

systémy, požadovala zřizování jednotných 

kontaktních míst vyřizujících 

administrativní postupy pro menší projekty 

v oblasti výroby energie z obnovitelných 

zdrojů a zjednodušené oznamovací postupy 

pro instalace obnovitelných zdrojů energie, 

jejichž výroba slouží výhradně vlastní 

spotřebě, a aby vytvořila rámec pro 

inovativní způsoby připojování k síti a pro 

obchodování se službami sítě na úrovni 

distribuční sítě; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Pozměňovací návrh  41 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 127 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

127. poznamenává, že prostředky k 

dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky 

pro rok 2030 musí vzhledem k nezbytnosti 

reindustrializace tvořit součást 

průmyslových politik členských států; 

domnívá se, že v zájmu zajištění odolné 

energetické unie by regulační rámec EU a 

cíle politik EU v oblasti klimatu a 

energetiky měly být v souladu a měly by 

zahrnovat flexibilnější a tržně orientovaný 

přístup, přičemž zahrnuty musí být i 

politické cíle v oblasti klimatu pro rok 

2030 a cíle reindustrializace, jež doplní 

průmyslové politiky členských států; 

127. poznamenává, že prostředky k 

dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky 

pro rok 2030 nejsou vzhledem 

k nezbytnosti reindustrializace slučitelné s 

průmyslovými politikami členských států; 

domnívá se, že by regulační rámec EU měl 

být konsistentní a měl by zahrnovat 

flexibilnější přístup, přičemž zahrnuty musí 

být cíle reindustrializace, jež doplní 

průmyslové politiky členských států; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Pozměňovací návrh  42 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 130 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

130. zdůrazňuje klíčovou úlohu systému 

pro obchodování s emisemi (ETS) jako 

nákladově efektivního, tržního nástroje k 

dekarbonizaci energetického systému v 

Evropě a k dosažení cíle EU týkajícího se 

snížení emisí do roku 2030 a na další 

období; domnívá se, že vedle rezervy tržní 

stability by měla být po roce 2020 

provedena strukturální reforma systému 

ETS, která by zohledňovala cíl snížení 

emisí CO2 do roku 2030 a která by 

zahrnovala – pokud nebude vynaloženo 

srovnatelné úsilí v jiných předních 

ekonomikách – hmatatelná a více 

harmonizovaná opatření týkající se úniku 

uhlíku na úrovni EU; 

130. vyzývá Komisi, aby prošetřila náklady 

na záložní nadbytečné elektrárny, jež jsou 

nutné k zajištění spolehlivých dodávek 

energie, když jsou využívány obnovitelné 

zdroje energie závislé na počasí, zejména, 

jaké jsou náklady na záložní systémy pro 

větrné a solární elektrárny v časech, kdy 

je vítr příliš silný nebo příliš slabý, a když 

je zataženo, nebo v noci; 

Or. en 



 

AM\1081270CS.doc  PE573.403v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.12.2015 A8-0341/43 

Pozměňovací návrh  43 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 134 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

134. uznává sice, že stanovení skladby 

zdrojů energie náleží primárně do 

pravomoci členských států, ale bere také na 

vědomí obavy veřejnosti z hydraulického 

štěpení a důsledky, jež by tato technologie 

mohla mít pro klima, životní prostředí a 

veřejné zdraví a dosažení dekarbonizace, 

jež je dlouhodobým cílem EU; dále 

uznává, že vzhledem k tomu, že 

nekonvenční paliva mohou pouze v 

omezené míře přispět k uspokojení budoucí 

poptávky EU po energii, a vzhledem k 

vysokým investičním nákladům a 

nákladům na těžbu a současným nízkým 

celosvětovým cenám ropy je sporné, zda 

hydraulické štěpení může být v Evropské 

unii životaschopnou technologií; domnívá 

se, že je nutné náležitě se zabývat obavami 

veřejnosti a že jakékoli hydraulické štěpení 

by mělo splňovat nejvyšší normy v oblasti 

klimatu, ochrany životního prostředí a 

veřejného zdraví; žádá členské státy, které 

mají v úmyslu provádět hydraulické 

štěpení, aby respektovaly doporučení 

Komise z roku 2014 týkající se 

minimálních zásad pro průzkum a těžbu 

uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s 

použitím vysokoobjemového 

hydraulického štěpení; 

134. uznává sice, že stanovení skladby 

zdrojů energie náleží pouze do pravomoci 

členských států, ale bere také na vědomí 

obavy veřejnosti z hydraulického štěpení a 

důsledky, jež by tato technologie mohla 

mít pro životní prostředí a veřejné zdraví; 

dále uznává, že vzhledem k tomu, že 

nekonvenční paliva mohou pouze v 

omezené míře přispět k uspokojení budoucí 

poptávky EU po energii, a vzhledem k 

vysokým investičním nákladům a 

nákladům na těžbu a současným nízkým 

celosvětovým cenám ropy je sporné, zda 

hydraulické štěpení může být v Evropské 

unii z dlouhodobého hlediska 

životaschopnou technologií; domnívá se, 

že je nutné náležitě se zabývat obavami 

veřejnosti a že jakékoli hydraulické štěpení 

by mělo splňovat normy v oblasti ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví; 

žádá členské státy, které mají v úmyslu 

provádět hydraulické štěpení, aby 

respektovaly doporučení Komise z roku 

2014 týkající se minimálních zásad pro 

průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z 

břidlic) s použitím vysokoobjemového 

hydraulického štěpení; 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

143. je přesvědčen o tom, že zatímco 

rozhodnutí o vymezení vlastní skladby 

zdrojů energie přísluší členským státům a 

každý členský stát má právo svobodně 

rozhodnout o tom, jak dosáhne 

dekarbonizace svého hospodářství, pro 

dosažení evropských cílů a cílů členských 

států v oblasti klimatu a energetiky je 

naopak naprosto nezbytná koordinace 

politik a technologického vývoje na úrovni 

EU; uznává, že v některých oblastech jsou 

nejúčinnější politiky na úrovni EU a v 

jiných oblastech má zásadní význam úzká 

spolupráce a koordinace mezi členskými 

státy; uznává, že k zajištění takové 

koordinace je nutný silný a spolehlivý 

proces správy; 

143. znovu zdůrazňuje, že rozhodnutí o 

vymezení vlastní skladby zdrojů energie 

přísluší členským státům a každý členský 

stát má právo svobodně rozhodnout o tom, 

jak dosáhne dekarbonizace svého 

hospodářství, pročež jakýkoli řídící 

mechanismus EU v této oblasti 

představuje porušení článku 194 SFEU; 

uznává, že je žádoucí úzká spolupráce a 

koordinace mezi členskými státy, jíž může 

případně napomáhat Komise; 

Or. en 

 

 

 


