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9. 12. 2015 A8-0341/45 

Pozměňovací návrh  45 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že změna klimatu, 

nekonkurenceschopné ceny energie 

a extrémně vysoká závislost na 

nespolehlivých dodavatelích z třetích zemí 

ohrožují udržitelnost evropského 

energetického systému; 

H. vzhledem k tomu, že 

nekonkurenceschopné ceny energie 

a extrémně vysoká závislost na 

nespolehlivých dodavatelích z třetích zemí 

ohrožují udržitelnost evropského 

energetického systému; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/46 

Pozměňovací návrh  46 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že vize energetické 

unie pro budoucnost musí být taková, aby 

v ní členské státy uznávaly svou 

vzájemnou závislost při zajišťování 

bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 

energie pro své občany, přičemž Evropská 

unie by se měla opírat o skutečnou 

solidaritu a důvěru a vyjadřovat se 

k celosvětovým otázkám jedním hlasem; 

vzhledem k tomu, že každý členský stát má 

tudíž povinnost pojmout energetickou 

účinnost a snížení poptávky po energii jako 

prioritu, aby zajistil energetickou 

bezpečnost pro EU a její členské státy jako 

celek; 

L. vzhledem k tomu, že by každý členský 

měl energetickou účinnost a snížení 

poptávky po energii považovat za prioritu, 

aby se v Evropě zajistila energetická 

bezpečnost; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/47 

Pozměňovací návrh  47 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

aktivně prosazovaly udržitelnější 

a konkurenceschopnější ceny dovážených 

energií a náklady na tyto energie pro 

evropské občany a podniky 

prostřednictvím diverzifikace dodávek 

(zdrojů energie, dodavatelů a přepravních 

tras); za tímto účelem vyzývá Komisi, aby 

podporovala výstavbu příslušných 

prioritních koridorů energetické 

infrastruktury, jak jsou uvedeny v příloze 

I nařízení o hlavních směrech pro 

transevropské energetické sítě (nařízení 

TEN–E) a v části II přílohy I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), se zvláštním 

důrazem na členské státy s vysokou mírou 

závislosti; vyzývá Komisi, aby 

upřednostňovala stávající domácí 

kapacity, včetně evropských zdrojů 

energie; 

7. vybízí členské státy, aby aktivně 

prosazovaly konkurenceschopnější ceny 

dovážených energií a náklady na tyto 

energie pro všechny občany a podniky 

prostřednictvím diverzifikace dodávek (u 

zdrojů energie, dodavatelů a přepravních 

tras); 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/48 

Pozměňovací návrh  48 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že zlepšením energetické 

účinnosti v EU by se snížilo riziko 

závislosti, a posílila by se tak vyjednávací 

pozice EU v energetické oblasti; 

20. zdůrazňuje, že zlepšením energetické 

účinnosti v Evropě by se snížilo riziko 

závislosti, a posílila by se tak vyjednávací 

pozice členských států v energetické 

oblasti; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/49 

Pozměňovací návrh  49 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby stanovila konkrétní 

opatření pro snížení závislosti na dovozu 

energie, sledovala míru diverzifikace 

dovozů a pravidelně zveřejňovala zprávy o 

pokroku, kterého bylo v tomto směru 

dosaženo; 

25. vybízí členské státy, aby stanovily 

konkrétní opatření pro snížení závislosti na 

dovozu energie, sledovaly míru 

diverzifikace dovozů a pravidelně 

zveřejňovaly zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/50 

Pozměňovací návrh  50 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vyzývá Komisi, aby povzbuzovala a 

podporovala projekty regionální 

spolupráce mezi provozovateli 

přenosových soustav a distribučních 

soustav elektřiny a plynu, kteří mají 

zásadní význam pro zajištění bezpečné, 

konkurenceschopné a udržitelné energie, 

tím, že umožní poskytování podpory pro 

místní výrobu energie (zejména 

z obnovitelných zdrojů) a pro vyrovnání se 

s technologickými změnami (inteligentní 

sítě, inteligentní měřicí přístroje atd.) a s 

novými vzorci výroby a spotřeby (např. 

vozidla s elektrickým pohonem); 

74. vybízí členské státy, aby podporovaly 

projekty regionální spolupráce mezi 

provozovateli přenosových soustav a 

distribučních soustav elektřiny a plynu, 

kteří mají zásadní význam pro zajištění 

bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné 

energie, tím, že umožní poskytování 

podpory pro místní výrobu energie a pro 

vyrovnání se s technologickými změnami; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/51 

Pozměňovací návrh  51 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

usnadňovaly další rozvoj a využívání 

místních a regionálních zdrojů obnovitelné 

energie a místních a regionálních 

distribučních sítí a sítí pro centrální 

zásobování teplem prostřednictvím politik, 

které budou odstraňovat stávající 

překážky a pomáhat transformovat trh; 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

pokynů týkajících se spotřeby vlastní 

energie s cílem podporovat její využívání a 

chránit práva spotřebitelů; 

80. vybízí členské státy, aby usnadňovaly 

další rozvoj a využívání domácích 

místních a regionálních zdrojů obnovitelné 

energie a místních a regionálních 

distribučních sítí a sítí pro centrální 

zásobování teplem 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/52 

Pozměňovací návrh  52 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 96 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

96. má za to, že průmysl potřebuje od 

tvůrců politik jednoznačné signály, aby 

mohl realizovat potřebné investice do 

naplňování cílů EU v oblasti energetiky; 

zdůrazňuje proto, že v zájmu podpory 

energetické účinnosti na vnitrostátní 

úrovni je zapotřebí přijmout ambiciózní 

cíle a regulační rámec podporující 

inovace, aniž by se tím vytvářela zbytečná 

administrativní zátěž; 

vypouští se 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/53 

Pozměňovací návrh  53 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 108 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

108. domnívá se, že s ohledem na náklady 

spojené s energiemi má rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie pro 

energetickou unii zásadní význam; 

zdůrazňuje zásadní roli, kterou mají 

obnovitelné zdroje energie v EU pro 

dosažení energetické bezpečnosti a 

politické a hospodářské nezávislosti tím, 

že snižují potřebu dovozu energie; 

zdůrazňuje klíčovou úlohu obnovitelných 

zdrojů pro zlepšení kvality ovzduší a 

tvorbu pracovních míst a zajištění růstu; 

domnívá se, že obnovitelné zdroje energie 

poskytují bezpečné, udržitelné, 

konkurenceschopné a cenově dostupné 

energie a že hrají významnou úlohu v 

prosazování vedoucího postavení Evropy, 

pokud jde o zelené hospodářství a rozvoj 

nových odvětví a technologií; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že stávající podoba 

trhu s energiemi by měla být dynamičtější 

a flexibilnější, aby do tohoto trhu mohly 

být začleněny různé zdroje energie; 

upozorňuje na skutečnost, že výrobní 

náklady na energii z obnovitelných zdrojů 

během posledních let významně poklesly; 

zdůrazňuje důležitost rozvoje přeshraniční 

infrastruktury a posílení výzkumu a 

inovací v rozvoji inteligentnějších 

energetických sítí a nových způsobů 

řešení skladování energie, ale i 

108. zdůrazňuje, že navzdory obrovské 

nejistotě doprovázející teorii panelu IPCC 

týkající se změny klimatu vyplýtvala EU 

již obrovské částky finančních prostředků 

na drahé a nesouvislé obnovitelné zdroje, 

vytlačila ceny energie nahoru a oslabila 

konkurenceschopnost evropského 

průmyslu;  



 

AM\1081294CS.doc  PE573.403v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

flexibilních technologií výroby, aby mohly 

být začleněny obnovitelné zdroje; 
 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/54 

Pozměňovací návrh  54 

Roger Helmer, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 143 

 

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. připomíná, že rozhodnutí o vymezení 

vlastní skladby zdrojů energie přísluší 

členským státům a že každý členský stát 

má právo svobodně rozhodnout o tom, zda 

proběhne dekarbonizace jeho 

hospodářství; 

Or. en 

 

 


