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9. 12. 2015 A8-0341/67 

Pozměňovací návrh  67 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 40 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své usnesení ze dne 15. 

prosince 2015 o splnění cíle 10% 

propojení elektrických sítí – zajištění 

vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě 

pro rok 2020
1
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9.12.2015 A8-0341/68 

Pozměňovací návrh  68 

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 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. zdůrazňuje, že vhodně koncipovaná 

podoba budoucího trhu s elektřinou v EU 

je naléhavě nutná a musí usilovat o 

podporu nezbytných investic s cílem 

zaručit dodávky v dlouhodobém výhledu a 

o integraci obnovitelných zdrojů energie, 

která se bude důsledněji opírat o tržní 

zásady a bude lépe vyhovovat potřebám 

bezpečnosti sítě, přičemž bude plně 

zohledňovat měnící se povahu nabídky a 

poptávky v oblasti energií, rozsáhlejší 

využívání mikrovýroby, technologií 

reagujících na poptávku a rostoucí podíl 

obnovitelných zdrojů; v této souvislosti 

konstatuje, že je třeba přijmout společné 

normy pro inteligentní sítě, které 

představují klíčový prvek pro zajištění 

stabilních dodávek a volného toku energie 

přes hranice, a tudíž přispívají k 

energetické bezpečnosti; dále zdůrazňuje 

úlohu, kterou rozvoj inteligentnějších 

energetických sítí a nových zařízení pro 

skladování energie může hrát při zvyšování 

podílu obnovitelných zdrojů energie v 

evropském měřítku a při zajišťování toho, 

aby tyto infrastruktury byly rozvíjeny 

společně s regionálními centry pro 

obnovitelné zdroje energie; 

58. zdůrazňuje, že vhodně koncipovaná 

podoba budoucího trhu s elektřinou v EU 

je naléhavě nutná a musí usilovat o 

podporu nezbytných investic s cílem 

zaručit dodávky v dlouhodobém výhledu a 

o optimální integraci obnovitelných zdrojů 

energie z hlediska stability sítě, přičemž 

bude plně zohledňovat měnící se povahu 

nabídky a poptávky v oblasti energií, 

včetně rozsáhlejšího využívání 

mikrovýroby, technologií reagujících na 

poptávku a rostoucího podílu 

obnovitelných zdrojů; v této souvislosti 

konstatuje, že je třeba přijmout společné 

normy pro inteligentní sítě, které 

představují klíčový prvek pro zajištění 

stabilních dodávek a volného toku energie 

přes hranice, a tudíž přispívají k 

energetické bezpečnosti; dále zdůrazňuje 

úlohu, kterou rozvoj inteligentnějších 

energetických sítí a nových zařízení pro 

skladování energie může hrát při zvyšování 

podílu obnovitelných zdrojů energie v 

evropském měřítku a při zajišťování toho, 

aby tyto infrastruktury byly rozvíjeny 

společně s regionálními centry pro 

obnovitelné zdroje energie; 

Or. en 



 

AM\1081288CS.doc  PE573.403v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.12.2015 A8-0341/69 

Pozměňovací návrh  69 

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 59 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  59a. vítá své usnesení ze dne 15. prosince 

2015 o splnění cíle 10% propojení 

elektrických sítí – zajištění vhodnosti 

evropské elektrorozvodné sítě pro rok 

2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Pozměňovací návrh  70 

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 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, 

regionálních a místních inteligentních 
soustav, řízení na straně poptávky, kapacit 

pro skladování energie a do flexibilní 

výroby energie / přeměny energie na plyn 

/ kombinované výroby tepla a energie, aby 

bylo možné vyřešit otázku zvýšeného 

množství energie vyráběné z obnovitelných 

a rozptýlených zdrojů; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Pozměňovací návrh  71 

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 107 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  107a. připomíná, že omezení průměrného 

nárůstu globální teploty o 2 °C 

nezaručuje, že se zabrání významným 

nežádoucím dopadům na klima; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 

celosvětové emise uhlíku postupně 

odstraněny do roku 2050 nebo krátce 

poté, aby bylo možné udržet svět na 

nákladově efektivní trajektorii emisí 

kompatibilní s cílem „nepřekročit 2 °C“; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Pozměňovací návrh  72 

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 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. 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 nevede 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 politiky, které 

zohledňují všechny příslušné právní 

předpisy a relevantní cíle EU a jimiž je 

těchto cílů dosahováno s nejnižšími 

náklady pro společnost; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Pozměňovací návrh  73 

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 139 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

139. konstatuje, že jaderná energie 

zajišťovala v roce 2014 27 % skladby 
zdrojů elektřiny v EU a poskytovala více 

než polovinu veškeré nízkouhlíkové 

energie, že 130 z celkem 132 jaderných 

elektráren v EU zanechává kvůli tomu, že 

mají být do roku 2050 odstaveny 

z provozu, významnou mezeru 

v nízkouhlíkových dodávkách energie 

v rámci skladby zdrojů elektřiny v EU; 

dále uznává, že zatímco některé členské 

státy se rozhodly opustit jadernou 

energetiku, jiné se snaží rozvíjet nové 

zpracování jádra, aby splnily cíle na 

úrovni EU a své vnitrostátní cíle v oblasti 

energetiky a klimatu, a vyzývá Komisi, aby 

zajistila, aby EU vytvořila rámec, který 

členským státům, jež chtějí provádět nové 

projekty v oblasti jaderné energetiky, 

umožní se jadernou energetikou zabývat 

v mezích předpisů vnitřního trhu EU a 

pravidel hospodářské soutěže; 

139. konstatuje, že v roce 2013 

představovala elektřina z obnovitelných 
zdrojů 26 % celkové hrubé produkce 

elektřiny; poznamenává, že v letech 1990 

až 2012 vzrostla celková výroba elektřiny z 

obnovitelných zdrojů o 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Pozměňovací návrh  74 

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 141 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

141. konstatuje, že jaderná energie je 

jedním z nejdůležitějších příspěvků 

evropského energetického systému 

zajišťujícího nižší emise CO2 při 

současném omezení dovozní závislosti a 

zabezpečujícího stabilní výrobu elektřiny, 

která může zásobovat vnitřní trh a 

poskytovat stabilní základ pro energetický 

systém, do něhož mohou být postupně 

zaváděny obnovitelné zdroje; 

141. konstatuje, že jaderná energie spadá 

do oblasti působnosti Smlouvy o založení 

Evropského společenství pro atomovou 

energii (Smlouvy o Euratomu); 

připomíná, že úloha Parlamentu v 

rozhodovacím procesu podle Smlouvy o 

Euratomu je omezená, neboť má pouze 

konzultační pravomoci; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Pozměňovací návrh  75 

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 142 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

142. vyzývá členské státy, které postupně 

upouštějí od jaderné energie, aby zaručily 

její nahrazení jiným způsobem výroby 

energie, jenž může ve srovnatelné míře 

přispět k zajištění dodávek energie a ke 

stabilizaci společného systému pro výrobu 

a distribuci; 

142. připomíná, že v písemném prohlášení 

Komise z roku 2003 a v doporučení 

Komise ze dne 24. října 2006 

(2006/851/Euratom) o vyřazování 

jaderných zařízení z provozu se uvádí, že 

pro „všechna jaderná zařízení se 

upřednostňuje volba vyčleněného fondu s 

příslušnou kontrolou obezřetného 

používání“, a vyzývá Komisi, aby tento 

přístup přeměnila v právně závazný akt; 

Or. en 

 

 

 


