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9. 12. 2015 A8-0341/61 

Pozměňovací návrh  61 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že všechny legislativní návrhy, 

které jsou součástí energetické unie, budou 

předkládány v souladu s řádným 

legislativním postupem, tj. 

s plnohodnotným zapojením Evropského 

parlamentu a se zajištěním účinného 

demokratického dohledu; očekává, že 

rámec řízení energetické unie pro období 

po roce 2020 bude ambiciózní, spolehlivý, 

transparentní, demokratický, bude plně 

podporovat začlenění Evropského 

parlamentu a zajistí naplnění cílů v oblasti 

klimatu a energetiky pro rok 2030, zejména 

pak plným provedením, vymáháním 

a aktualizací stávajících právních předpisů 

v oblasti klimatu a energetiky; žádá 

Komisi, aby každoročně předkládala 

zprávu o zavádění energetické unie, včetně 

podrobných informací o provádění 

právních předpisů v oblasti energetiky 

a pokroku v naplňování cílů pro léta 2020 

a 2030, aniž by tím byly dotčeny ostatní 

povinnosti týkající se podávání zpráv, 

a aby vypracovala a aktualizovala soubor 

klíčových ukazatelů, jež mají být součástí 

zprávy a na jejichž základě by mělo být 

možné posoudit pokrok v otázce 

energetické unie; příslušné ukazatele by 

mohly mimo jiné zahrnovat propojovací 

kapacitu, integraci trhu, omezení dovozu 

energie, úroveň diverzifikace, ceny energie 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že všechny legislativní návrhy, 

které jsou součástí energetické unie, budou 

předkládány v souladu s řádným 

legislativním postupem, tj. 

s plnohodnotným zapojením Evropského 

parlamentu a se zajištěním účinného 

demokratického dohledu; očekává, že 

rámec řízení energetické unie pro období 

po roce 2020 bude ambiciózní, spolehlivý, 

transparentní, demokratický, bude plně 

podporovat začlenění Evropského 

parlamentu a zajistí naplnění cílů v oblasti 

klimatu a energetiky pro rok 2030, zejména 

pak plným provedením, vymáháním 

a aktualizací stávajících právních předpisů 

v oblasti klimatu a energetiky; žádá 

Komisi, aby každoročně předkládala 

zprávu o zavádění energetické unie, včetně 

podrobných informací o provádění 

právních předpisů v oblasti energetiky 

a pokroku v naplňování cílů pro léta 2020 

a 2030, aniž by tím byly dotčeny ostatní 

povinnosti týkající se podávání zpráv, 

a aby vypracovala a aktualizovala soubor 

klíčových ukazatelů, jež mají být součástí 

zprávy a na jejichž základě by mělo být 

možné posoudit pokrok v otázce 

energetické unie; příslušné ukazatele by 

mohly mimo jiné zahrnovat propojovací 

kapacitu, integraci trhu, omezení dovozu 

energie, úroveň diverzifikace, ceny energie 
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a náklady na energii, rozvoj výroby energie 

v komunitním a lokálním vlastnictví 

a úroveň energetické chudoby 

a zranitelnosti; 

a náklady na energii, rozvoj výroby energie 

v komunitním a lokálním vlastnictví 

a úroveň energetické chudoby 

a zranitelnosti; všímá si závěrů ze zasedání 

Rady pro energetiku ze dne 26. listopadu 

2015 týkající se správy systému 

energetické unie, a žádá Komisi, aby 

Parlamentu a Radě co nejdříve předložila 

legislativní návrh, který zohlední závěry 

Rady i názory Parlamentu vyjádřené v 

této zprávě; souhlasí se závěry Rady, a 

sice, že by se národní plány pro oblast 

energetiky a klimatu pro období let 2021 

až 2030 neměly zaměřovat pouze na 

splnění cílů stanovených pro rok 2030, ale 

měly by rovněž brát v potaz dlouhodobé 

hledisko, konkrétně cíl, který přijala EU, 

a to snížit do roku 2050 emise o 80–95 % 

ve srovnání s rokem 1990; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/62 

Pozměňovací návrh  62 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že energetická unie by měla 

přijmout komplexní přístup zaměřený na 

rozměry, jako je docílení plně 

integrovaného vnitřního trhu s energií, 

bezpečnost dodávek energie, nejlepší 

využívání energetických zdrojů EU, 

zmírnění poptávky po energii, snížení 

emisí skleníkových plynů založené 
především na obnovitelných zdrojích 

energie a celounijní trh s uhlíkem, jakož 

i výzkum a inovace, které by se 

zaměřovaly na získání vedoucí pozice 

v oblasti energetických technologií; 

zdůrazňuje, že v centru energetické unie by 

měli stát občané, kterým by se mělo dostat 

bezpečných, udržitelných a finančně 

dostupných energií; 

5. zdůrazňuje, že energetická unie by měla 

přijmout komplexní přístup zaměřený na 

rozměry, jako je docílení plně 

integrovaného vnitřního trhu s energií, 

bezpečnost dodávek energie, nejlepší 

využívání energetických zdrojů EU, 

zmírnění poptávky po energii, 

dekarbonizace založená především na 

obnovitelných zdrojích energie a celounijní 

trh s uhlíkem, jakož i výzkum a inovace, 

které by se zaměřovaly na získání vedoucí 

pozice v oblasti energetických technologií; 

zdůrazňuje, že v centru energetické unie by 

měli stát občané, kterým by se mělo dostat 

bezpečných, udržitelných a finančně 

dostupných energií; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/63 

Pozměňovací návrh  63 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

Morten Helveg Petersen 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. opakuje své odhodlání dosáhnout cílů 

v oblasti klimatu a energetiky stanovených 

pro rok 2030, tj. snížit emise skleníkových 

plynů o 40 %, zvýšit podíl obnovitelných 

zdrojů v rámci evropské skladby zdrojů 

energie na 27 % a zvýšit energetickou 

účinnost o 30 %; 

6. bere na vědomí nedostatečné cíle 

Evropské rady v oblasti klimatu 

a energetiky stanovené pro rok 2030, 

konkrétně snížit emise skleníkových plynů 

o 40 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 

v rámci evropské skladby zdrojů energie na 

27 % a zvýšit energetickou účinnost 

o 27 %; připomíná, že Parlament 

opakovaně vyzval k přijetí závazných cílů 

v oblasti klimatu a energetiky, a sice ke 

snížení domácích emisí skleníkových 

plynů nejméně o 40 %, dosažení 30 %  

podílu obnovitelných zdrojů a 40% 

energetické účinnosti do roku 2030, které 

by měly být provedeny prostřednictvím  

jednotlivých národních plánů; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/64 

Pozměňovací návrh  64 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

 

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. vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke 

snížení závislosti na dovozu energie a 

fosilních palivech a pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; zdůrazňuje 

význam energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie, neboť jsou 

hlavním prostředkem ke snížení závislosti 

na dovozu, a rovněž nutnost stanovit 

řádně vymahatelné závazné cíle; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/65 

Pozměňovací návrh  65 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

Morten Helveg Petersen 

za skupinu ALDE 

Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. konstatuje, že v závěrech ze zasedání 

Evropské rady ze dnů 23. a 24. října 2014 

byl na úrovni EU stanoven orientační cíl 

zvýšit do roku 2030 energetickou účinnost 

o minimálně 27 % s tím, že tento cíl má 

být do roku 2020 předmětem přezkumu 

s ohledem na ambice EU dosáhnout 30% 

cíle; připomíná usnesení, která Parlament 

v tomto ohledu přijal; bere na vědomí 

závazek Komise, že při revizi směrnice o 

energetické účinnosti bude mít na paměti 

30% cíl; zdůrazňuje, že členské státy 

potřebují flexibilitu při přijímání opatření 

a metod nutných k dosažení tohoto cíle; 

vyzdvihuje skutečnost, že energetická 

účinnost a obnovitelné zdroje energie 

budou hrát klíčovou roli při dosahování 

dlouhodobého cíle EU snížení emisí 

skleníkových plynů nákladově efektivním 

způsobem; opakuje, že EU musí zůstat 

odhodlaná bezpodmínečně dosáhnout 

alespoň 40% snížení emisí do roku 2030; 

89. připomíná usnesení ze dne 5. února 

2014, 26. listopadu 2014 a 15. října 2015, 

v nichž Evropský parlament vyzývá k 

přijetí tří závazných cílů v oblasti 

energetiky a klimatu pro rok 2030, 

zejména pak cíl v oblasti energetické 

účinnosti ve výši 40 %; zdůrazňuje, že cíl 

EU v oblasti energetické účinnosti na 

období po roce 2020 by měl být závazný a 

měl by být prováděn prostřednictvím 

individuálních cílů jednotlivých členských 

států; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

navrhla různé scénáře týkající se 

energetické účinnosti pro rok 2030, včetně 

úrovně, kterou Parlament stanovil na 40 

%; naléhavě vyzývá Radu, která žádala 

přijetí celounijního cíle ve výši nejméně 

27 %, aby v souladu s cílem přijatým 

Parlamentem revidovala své cíle směrem 

nahoru; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/66 

Pozměňovací návrh  66 

Flavio Zanonato 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 150 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

150. konstatuje, že zlepšené emisní 

standardy pro vozidla a účinnost paliva 

jsou zásadní jak pro snížení závislosti EU 

na ropě, tak na snížení emisí skleníkových 

plynů, a proto vyzývá průmysl, členské 

státy a Komisi, aby pokračovaly ve svém 

úsilí v této oblasti a urychlily je; žádá 

Komisi, aby přezkoumala emisní normy 

CO2 pro osobní a dodávkové automobily 

pro období po roce 2020; konstatuje 

ovšem, že dlouhodobé řešení omezení 

emisí z dopravy a zajištění snižování 

poptávky po energii a diverzifikace 

dodávek spočívá v alternativních palivech 

a v elektrifikaci s využitím elektřiny 

z obnovitelných zdrojů a v podpoře 

udržitelnějších druhů dopravy; 

150. konstatuje, že zlepšené emisní 

standardy pro vozidla a účinnost paliva 

jsou zásadní jak pro snížení závislosti EU 

na ropě, tak pro snížení emisí skleníkových 

plynů, a proto vyzývá průmysl, členské 

státy a Komisi, aby pokračovaly ve svém 

úsilí v této oblasti a urychlily je, a s 

ohledem na skandály z poslední doby 

zajistily, aby bylo testování emisí nejen 

přesné, ale aby také zohledňovalo 

podmínky skutečného provozu; žádá 

Komisi, aby přezkoumala emisní normy 

CO2 pro osobní a dodávkové automobily 

pro období po roce 2020; konstatuje 

ovšem, že dlouhodobé řešení omezení 

emisí z dopravy a zajištění snižování 

poptávky po energii a diverzifikace 

dodávek spočívá v alternativních palivech 

a v elektrifikaci s využitím elektřiny 

z obnovitelných zdrojů a v podpoře 

udržitelnějších druhů dopravy; 

Or. en 

 

 


