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Pozměňovací návrh  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. znovu připomíná, že energie je veřejný 

sociální statek a že EU by se proto měla 

úzce zaměřit na otázku energetické 

chudoby a prosazovat opatření k řešení 

tohoto problému; trvá proto na tom, že 

energetická unie by měla zajišťovat rovný 

přístup k energii pro všechny, přispívat 

k dostupným cenám energie ku prospěchu 

spotřebitelů, podporovat propojení 

a energetické infrastruktury, které mají 

strategickou úlohu ve prospěch občanů, 

a posílit veřejnou kontrolu a regulaci; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/59 

Pozměňovací návrh  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. domnívá se, že používání 

hydraulického štěpení v Unii s sebou nese 

rizika a negativní dopady na klima, životní 

prostředí a veřejné zdraví a že ohrožuje 

dosažení dlouhodobého cíle EU v oblasti 

dekarbonizace; dále se domnívá, že 

vzhledem k tomu, že nekonvenční paliva 

mohou přispět k uspokojení budoucí 

poptávky EU po energii pouze v omezené 

míře, a vzhledem k vysokým investičním 

nákladům a nákladům na těžbu 

nepředstavuje hydraulické štěpení slibnou 

technologii; naléhavě tudíž vyzývá členské 

státy, aby se zdržely veškerého průzkumu 

a těžby břidlicového plynu; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/60 

Pozměňovací návrh  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Verg 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

134. uznává sice, že stanovení skladby 

zdrojů energie náleží primárně do 

pravomoci členských států, ale zdůrazňuje 

také obavy veřejnosti z hydraulického 

štěpení a negativní důsledky, jež tato 

technologie může 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 členské státy by měly 

splňovat nejvyšší normy v oblasti klimatu, 

ochrany životního prostředí a veřejného 

zdraví; 
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z břidlic) s použitím vysokoobjemového 

hydraulického štěpení; 

Or. en 

 

 


