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Pozměňovací návrh   1 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na strategii Energie 

2030, „Rámec politiky v oblasti klimatu a 

energetiky v období 2020–2030“ 

(COM(2014)15), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   2 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na sdělení Komise o 

energetické účinnosti (COM(2014)520), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   3 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na pátou hodnotící 

zprávu Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC) – zprávu pracovní 

skupiny I nazvanou „Změna klimatu 
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v roce 2013: základ fyzikální vědy“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   4 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. 

října 2014 o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva (Úř. věst. L 307/1, 

28.10.2014), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   5 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Pařížskou dohodu 

uzavřenou v prosinci 2015 na 21. 

konferenci smluvních stran (COP 21) 

UNFCCC, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   6 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 d (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Pařížskou dohodu 

z roku 2015 (COP 21), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   7 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Pařížskou dohodu 

z roku 2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   8 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na sdělení Komise ze 

dne 15. prosince 2011 nazvané 

„Energetický plán do roku 2050“ 

(COM(2011)0885), 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   9 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na sdělení Komise 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů ze dne 15. 

prosince 2011 nazvané „Energetický plán 

do roku 2050“ (COM(2011)0885), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   10 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Energetický plán do 

roku 2050 (COM(2011)0885), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   11 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na sdělení Komise ze 

dne 8. března 2011 nazvané „Plán 
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přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ 

(COM(2011)0112), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   12 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na třetí energetický 

balíček, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   13 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 d (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na sdělení Komise 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů nazvané 

„Strategie EU pro vytápění a chlazení“ 

(COM(2016)0051), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   14 

Jakop Dalunde 
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CS 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 

25. října 2012 o energetické účinnosti, 

o změně směrnic 2009/125/ES 

a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 

2004/8/ES a 2006/32/ES (Text 

s významem pro EHP), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   15 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 d (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 

25. října 2012 o energetické účinnosti, 

o změně směrnic 2009/125/ES 

a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 

2004/8/ES a 2006/32/ES, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   16 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 - s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 16/2015 

nazvanou „Zlepšení bezpečnosti dodávek 

energie rozvíjením vnitřního trhu 

s energií: je zapotřebí většího úsilí“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   17 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 16 

nazvanou „Zlepšení bezpečnosti dodávek 

energie rozvíjením vnitřního trhu 

s energií: je zapotřebí většího úsilí“ 

(2015), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   18 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 f (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na své usnesení ze dne 

15. prosince 2016 na téma „Směrem 

k evropské energetické unii“, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   19 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění -A (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -A. vzhledem k tomu, že se EU 

zavázala ke snížení emisí skleníkových 

plynů do roku 2050 na 80–95 % oproti 

úrovni z roku 1990; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   20 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že bude plyn plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

po další desetiletí, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách, a EU 

bude zároveň plnit své ambiciózní cíle v 

oblasti emisí skleníkových plynů, 

energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství; 

A. vzhledem k tomu, že v souladu 

s Pařížskou dohodou (COP 21) musí být 

politika EU v oblasti plynu přizpůsobena 

tak, aby vyhovovala dohodnutému cíli 

udržet růst celosvětové teploty na 1,5 °C 

nad úrovní před industrializací; vzhledem 

k tomu, že se předpokládá, že bude plyn 

plnit v rámci energetického systému EU 

úlohu až do roku 2050, dokdy musí být 

emise skleníkových plynů v souladu 

s Pařížskou dohodou a energetickým 

plánem EU sníženy na 80–90 % oproti 

úrovni z roku 1990, především v 

průmyslové výrobě a jako zdroj tepla 

v budovách; vzhledem k tomu, že význam 

plynu bude klesat a jeho využívání musí 

být postupně ukončeno, protože EU bude 

plnit své ambiciózní cíle v oblasti emisí 

skleníkových plynů, energetické účinnosti 



 

AM\1098401CS.doc 11/127 PE584.007v02-00 

 CS 

a energie z obnovitelných zdrojů a 

přechodu na nízkouhlíkové hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   21 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že bude plyn plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

po další desetiletí, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách, a 

EU bude zároveň plnit své ambiciózní cíle 

v oblasti emisí skleníkových plynů, 

energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství; 

A. vzhledem k tomu, že plyn může 

v následujících desetiletích plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

jako podpora obnovitelné energie a EU 

bude zároveň plnit své ambiciózní cíle v 

oblasti emisí skleníkových plynů, 

energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství, přičemž 

v těchto oblastech se bude význam plynu 

postupně snižovat ve prospěch čistých 

energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   22 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že bude plyn plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

po další desetiletí, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách, a EU 

bude zároveň plnit své ambiciózní cíle v 

oblasti emisí skleníkových plynů, 

A. vzhledem k tomu, že se i s ohledem 

na trvale klesající poptávku předpokládá, 

že bude plyn plnit v rámci energetického 

systému EU důležitou úlohu po další 

desetiletí, především v průmyslové výrobě 

a jako zdroj tepla v budovách, a EU se 

zároveň přibližuje svým ambiciózním 
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energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství; 

cílům v oblasti emisí skleníkových plynů, 

energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   23 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, 

Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že bude plyn plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

po další desetiletí, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách, a EU 

bude zároveň plnit své ambiciózní cíle v 

oblasti emisí skleníkových plynů, 

energetické účinnosti a energie z 

obnovitelných zdrojů a přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství; 

A. vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že bude plyn plnit v rámci 

energetického systému EU důležitou úlohu 

po další desetiletí, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách, a EU 

bude zároveň plnit své cíle v oblasti emisí 

skleníkových plynů, energetické účinnosti 

a energie z obnovitelných zdrojů a 

přechodu na dekarbonizované 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   24 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že plyn je stále 

fosilním palivem, jež do ovzduší uvolňuje 

významná množství methanu po celou 

dobu jeho životního cyklu (výroba, 

přeprava, spotřeba); vzhledem k tomu, že 
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potenciál globálního oteplování 

v horizontu 20 let je u methanu 86krát 

vyšší než u CO2, a proto má značný dopad 

na změnu klimatu, a plyn tudíž nemůže 

být pro účely naplňování našich cílů 

v oblasti klimatu považován za 

nízkouhlíkový zdroj energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   25 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že plyn je 

fosilním palivem a při spalování se do 

ovzduší uvolňují emise CO2 a během 

celého životního cyklu plynu pak emise 

methanu, přičemž potenciál globálního 

oteplování je mnohem vyšší než CO2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   26 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že vedoucí 

představitelé EU se zavázali snížit do roku 

2050 emise skleníkových plynů v Evropě o 

80–95 % oproti úrovni z roku 1990; 

vzhledem k tomu, že 80 % těchto emisí 

skleníkových plynů pochází ze spalování 

paliv, fugitivních emisí a dopravy; 

vzhledem k tomu, že je nezbytné 
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bezodkladně začít s postupným rušením, a 

tudíž ukončením dotací a dalších přímých 

i nepřímých pobídek pro plyn, ropu a uhlí 

v příštích 35 letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   27 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že se Evropská 

unie zavázala ke snížení emisí 

skleníkových plynů do roku 2050 na 80–

95 % oproti úrovni z roku 1990; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   28 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ac. vzhledem k tomu, že stávající plány 

EU pro rozvoj týkající se projektů 

plynárenské infrastruktury vycházejí 

z předpokladu, že poroste poptávka, přesto 

však spotřeba plynu v Evropě klesá a v 

roce 2014 byla o 23 % nižší než v roce 

2010, kdy dosáhla vrcholu; vzhledem 

k tomu, že plánování plynárenské 

infrastruktury by mělo vycházet z klesající 

poptávky po plynu a zásady „energetická 

účinnost v první řadě“ a mělo by 

zohledňovat rychlé rozšiřování 
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obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   29 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Β 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Β. vzhledem k tomu, že se očekává, že 

závislost Evropy na dovozu plynu v 

následujících letech poroste a některé 

členské státy již dosáhly 100 % v 

případech, kdy neexistují žádní 

alternativní dodavatelé nebo dodavatelské 

trasy nebo existují jen v omezeném počtu; 

vypouští se 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   30 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že se očekává, že 

závislost Evropy na dovozu plynu v 

následujících letech poroste a některé 

členské státy již dosáhly 100 % v 

případech, kdy neexistují žádní 

alternativní dodavatelé nebo dodavatelské 

trasy nebo existují jen v omezeném počtu; 

B. vzhledem k tomu, že závislost 

Evropy na dovozu plynu v některých 

členských státech již dosáhla 100 % a 

podpora obnovitelných zdrojů energie a 

zvyšování energetické účinnosti 

představují v těchto zemích příležitost ke 

snížení poptávky po plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   31 
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Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že se očekává, že 

závislost Evropy na dovozu plynu v 

následujících letech poroste a některé 

členské státy již dosáhly 100 % v 

případech, kdy neexistují žádní alternativní 

dodavatelé nebo dodavatelské trasy nebo 

existují jen v omezeném počtu; 

B. vzhledem k tomu, že závislost 

Evropy na dovozu plynu by v následujících 

letech mohla růst a některé členské státy 

již dosáhly 100 % v případech, kdy 

neexistují žádní alternativní dodavatelé 

nebo dodavatelské trasy nebo existují jen v 

omezeném počtu; vzhledem k tomu, že 

ambiciózní politiky v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie spolu 

s energetickou účinností a snižováním 

poptávky představují hlavní hybnou sílu 

pro snižování závislosti EU na dovozu, a 

tím i její celkové výše výdajů na dodávky 

energie z vnějších zdrojů a jakož i výdajů 

spotřebitelů, přičemž ve vztahu k externím 

dodavatelům současně posílí její 

energetickou bezpečnost; vzhledem 

k tomu, že navýšení úspor energie o 

pouhé 1 % snižuje objem dovezeného 

plynu o 2,6 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   32 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že se očekává, že 

závislost Evropy na dovozu plynu v 

následujících letech poroste a některé 

členské státy již dosáhly 100 % v 

případech, kdy neexistují žádní alternativní 

dodavatelé nebo dodavatelské trasy nebo 

existují jen v omezeném počtu; 

B. vzhledem k tomu, že se očekává, že 

relativní závislost Evropy na dovozu plynu 

v následujících letech poroste (ačkoli 

absolutní závislost se musí snížit, pokud 

bude přechod na obnovitelné zdroje 

energie efektivně vymáhán) a některé 

členské státy již dosáhly 100 % v 
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případech, kdy neexistují žádní alternativní 

dodavatelé nebo dodavatelské trasy nebo 

existují jen v omezeném počtu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   33 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Lefteris Christoforou, Eva Kaili, Paloma 

López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že energie je pro 

lidi základním statkem a že boj proti 

energetické chudobě a zajištění rovného 

přístupu k cenově dostupné energii pro 

všechny musí být důležitým cílem strategie 

EU v oblasti energetiky; vzhledem k tomu, 

že politiky v oblasti energetiky a klimatu 

musí být lépe provázány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   34 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že Evropa má již 

infrastrukturu pro významný objem 

dovozu LNG: v současné době činí 

dovozní kapacita EU 197 miliard m3 

LNG, přičemž probíhá výstavba další 

dovozní kapacity pro dalších 77 miliard 

m3 LNG; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   35 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tom, že zkapalněný 

zemní plyn představuje pro Evropu 

příležitost, a to jak z hlediska zvýšení 

konkurenceschopnosti vytvářením tlaku na 

snižování cen zemního plynu, tak z 

hlediska zvyšování bezpečnosti dodávek; 

vzhledem k tomu, že zemní plyn 

představuje flexibilní zálohu pro produkci 

elektřiny z obnovitelných zdrojů; 

C. vzhledem k tomu, že zkapalněný 

zemní plyn představuje pro Evropu 

příležitost, a to jak z hlediska zvýšení 

konkurenceschopnosti vytvářením tlaku na 

snižování cen zemního plynu, tak z 

hlediska zvyšování bezpečnosti dodávek; 

vzhledem k tomu, že zemní plyn může 

představovat pouze dočasné řešení, které 

doplňuje opatření v oblasti výroby energie 

z obnovitelných zdrojů a zvyšování 

energetické účinnosti a že musí být svázán 

s přísným harmonogramem ukončení 

používání v souladu s cíli EU v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2050; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   36 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tom, že zkapalněný 

zemní plyn představuje pro Evropu 

příležitost, a to jak z hlediska zvýšení 

konkurenceschopnosti vytvářením tlaku na 

snižování cen zemního plynu, tak z 

hlediska zvyšování bezpečnosti dodávek; 

vzhledem k tomu, že zemní plyn 

představuje flexibilní zálohu pro produkci 

C. vzhledem k tomu, že zkapalněný 

zemní plyn představuje pro Evropu 

příležitost, a to jak z hlediska zvýšení 

konkurenceschopnosti vytvářením tlaku na 

snižování cen zemního plynu, tak z 

hlediska zvyšování bezpečnosti dodávek; 

vzhledem k tomu, že zemní plyn může až 

do roku 2050 doplňovat a podporovat 
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elektřiny z obnovitelných zdrojů; obnovitelné zdroje energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   37 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že nebude-li 

nová plynárenská infrastruktura 

odpovídat skutečné poptávce, vznikne 

riziko, že bude docházet k nevyužívání 

aktiv a že významné finanční investice 

nebudou směřovat do opatření v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie či 

energetické účinnosti; vzhledem k tomu, 

že inteligentní integrace evropských 

plynárenských a elektroenergetických 

soustav, jakož i řízení poptávky mohou 

značně omezit potřebu investic do 

plynárenské infrastruktury; vzhledem 

k tomu, že dvojí dopad zlepšování 

energetické účinnosti v celém 

hospodářství a elektrifikace ještě více 

prudce sníží poptávku po plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   38 

Patrizia Toia 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že využívání 

zemního plynu (CNG a LNG) v přepravě, 

jak stanoví evropská směrnice 
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2014/97/EU o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva, by zajistilo velké 

přínosy pro životní prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   39 

Neoklis Sylikiotis, Lefteris Christoforou, Eva Kaili, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že EU by měla 

aktivně usilovat o rozvoj svých konvečních 

zdrojů plynu, jako například zdrojů 

objevených na Kypru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   40 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla ve větší míře využívat příležitosti v 

rámci mezinárodní energetické 

diplomacie; 

D. vzhledem k tomu, že EU by jakožto 

významný světový dovozce energie měla 

usilovat o ucelené provázání této úlohy se 

svými hlavními diplomatickými 

iniciativami zaměřenými na mír, stabilitu, 

dodržování základních práv, ochranu 

životního prostředí a sociálních práv po 

celém světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   41 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Pavel Telička 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla ve větší míře využívat příležitosti v 

rámci mezinárodní energetické diplomacie; 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla ve větší míře využívat příležitosti v 

rámci mezinárodní energetické diplomacie 

a od zemí produkujících LNG vyžadovat, 

aby během všech fází životního cyklu 

plynu splňovaly přísné normy v oblasti 

životního prostředí, a zamezily tak únikům 

škodlivého methanu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   42 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla ve větší míře využívat příležitosti v 

rámci mezinárodní energetické diplomacie; 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla v rámci mezinárodní energetické 

diplomacie jednat na základě své aktuálně 

klesající poptávky po plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   43 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba 

Molnár 

 

Návrh usnesení 
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Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla ve větší míře využívat příležitosti v 

rámci mezinárodní energetické diplomacie; 

D. vzhledem k tomu, že by EU, 

jakožto druhý největší dovozce 

zkapalněného zemního plynu na světě, 

měla v rámci mezinárodní energetické 

diplomacie hrát aktivnější úlohu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   44 

Neoklis Sylikiotis, Eva Kaili, Lefteris Christoforou 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Δ a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že je důležité 

podpořit integrovaný návrh na využívání 

vlastních zdrojů energie, jako jsou ložiska 

zemního plynu ve výlučné ekonomické 

zóně Kypru, a podporovat výstavbu 

terminálu LNG pro zkapalňování na 

Kypru, aby těžba mohla být prováděna i 

v ložiscích v sousedních oblastech; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   45 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů 

integrovaného vnitřního energetického 

trhu, neboť neexistuje klíčová plynová 

infrastruktura, která by řádně propojovala 

E. vzhledem k tomu, že EU musí plně 

využívat přínosů integrovaného vnitřního 

energetického trhu, dokočit provedení 

třetího energetického balíčku a současně 

lépe využívat stávající infrastrukturu, 
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trhy, a nebyl dosud plně proveden tzv. třetí 

energetický balíček; 
zjednodušit právní úpravu, lépe propojit 

plynárenské a elektroenergetické soustavy 

a provádět modernizaci, jejímž cílem je 

zajistit účinné využívání obnovitelných 

zdrojů, a to na základě odvětví vytápění a 

chlazení, aby podpořila přechod 

k udržitelné energetice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   46 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje klíčová plynová infrastruktura, 

která by řádně propojovala trhy, a nebyl 

dosud plně proveden tzv. třetí energetický 

balíček; 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť nebyl 

dosud plně proveden tzv. třetí energetický 

balíček; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   47 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje klíčová plynová infrastruktura, 

která by řádně propojovala trhy, a nebyl 

dosud plně proveden tzv. třetí energetický 

balíček; 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje klíčová plynová infrastruktura, 

která by řádně propojovala trhy; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh   48 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje klíčová plynová infrastruktura, 

která by řádně propojovala trhy, a nebyl 

dosud plně proveden tzv. třetí energetický 

balíček; 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť chybí 

dostatečná propojení a nebyl dosud plně 

proveden tzv. třetí energetický balíček; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   49 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba 

Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje klíčová plynová infrastruktura, 

která by řádně propojovala trhy, a nebyl 

dosud plně proveden tzv. třetí energetický 

balíček; 

E. vzhledem k tomu, že EU stále 

neumí plně využívat přínosů integrovaného 

vnitřního energetického trhu, neboť 

neexistuje soudržnost ani klíčová plynová 

infrastruktura, která by řádně propojovala 

trhy, a nebyl dosud plně proveden tzv. třetí 

energetický balíček; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   50 
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Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že dřívější 

odhady spotřeby plynu byly přemrštěné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   51 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že podle zprávy 

unie IGU o LNG z roku 2016 je využíváno 

25 % kapacity stávající infrastruktury pro 

LNG v Evropě a v některých členských 

státech nebyla část infrastruktury 

využívána od své výstavby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   52 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu bezpečnost dodávek, 

diverzifikaci a cíle v oblasti udržitelnosti a 

F. vzhledem k tomu, že energetická 

strategie EU s politikou v oblasti změny 

klimatu orientovanou do budoucnosti by 

měla jakožto prioritu definovat boj proti 

energetické chudobě, zvýšení bezpečnosti 
dodávek, diverzifikaci a cíle v oblasti 

udržitelnosti a měla by podporovat ceny 
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podporuje konkurenčnější ceny energie; energie dostupné pro všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   53 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu bezpečnost dodávek, 

diverzifikaci a cíle v oblasti udržitelnosti a 

podporuje konkurenčnější ceny energie; 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii 

s politikou v oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje pět 

vzájemně se posilujících a úzce 

propojených dimenzí: energetickou 

bezpečnost, plně integrovaný evropský trh 

s energií; energetickou účinnost, 

dekarbonizaci hospodářství a výzkum, 

inovace a konkurenceschopnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   54 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu bezpečnost dodávek, 

diverzifikaci a cíle v oblasti udržitelnosti a 

podporuje konkurenčnější ceny energie; 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu energetickou účinnost, 

snižování poptávky, solidaritu, bezpečnost 

dodávek, diverzifikaci a cíle v oblasti 

udržitelnosti a podporuje vhodné 
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účetnictví pro komplexní externality 

energetických systémů a konkurenčnější 

ceny energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   55 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu bezpečnost dodávek, 

diverzifikaci a cíle v oblasti udržitelnosti a 

podporuje konkurenčnější ceny energie; 

F. vzhledem k tomu, že rámcová 

strategie pro odolnou energetickou unii s 

politikou oblasti změny klimatu 

orientovanou do budoucnosti definuje 

jakožto prioritu bezpečnost dodávek, 

diverzifikaci a cíle v oblasti udržitelnosti a 

podporuje konkurenčnější ceny energie; 

vzhledem k tomu, že konečným cílem 

evropských politik v oblasti plynu by mělo 

být postupné ukončení využívání plynu, a 

tedy i snižování poptávky v souladu 

s Pařížskou dohodou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   56 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Úvod Úvod – LNG a skladování plynu 

v souvislosti s cíli EU v oblasti energetiky 

a klimatu 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   57 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 

strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že strategie 

pro LNG musí lépe vyhovovat obecnějším 

evropským prioritám v oblasti klimatu a 

energetiky, což znamená zaměřit se na 

snižování poptávky, energetickou účinnost 

a obecnější strategii ústupu od plynu do 

roku 2050, což by mělo zase poskytnout 

informace o způsobu posuzování a 

upřednostňování politických rozhodnutí a 

rozhodnutí týkajících se infrastruktury u 

nejrůznějších aspektů evropského 

energetického systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   58 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; konstatuje, že poptávka po plynu 

v Evropě klesla v období 2000 až 2014 o 

14 % a v období 2010 až 2014 o 23 %, 

částečně z důvodu hospodářské krize, ale 

také díky provádění politik v oblasti 

energetické účinnosti; domnívá se, že 

tento vývoj bude pravděpodobně 

pokračovat i na základě strategie EU 
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Energie 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   59 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 

strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu; je přesvědčen, že 

mezistátní energetický trh, který bude v 

plné míře integrovat zkapalněný zemní 

plyn a skladování plynu, sehraje důležitou 

úlohu při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   60 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 

strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

zajištění rovného přístupu k energii, jež je 

veřejným sociálním statkem, pro všechny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   61 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, sehraje důležitou úlohu 

při dosažení hlavního cíle, kterým je 

odolná energetická unie; 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 

strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu; je přesvědčen, že vnitřní 

energetický trh, který bude v plné míře 

integrovat zkapalněný zemní plyn a 

skladování plynu, pravděpodobně přispěje 

k dosažení hlavního cíle, kterým je odolná 

energetická unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   62 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. konstatuje, že evropská poptávka 

po plynu významně klesla v období 2000 

až 2014 o 14 % a v období 2010 až 2014 o 

23 %, částečně z důvodu hospodářské 

krize, ale také strukturální změny 

v poptávce po plynu, k níž došlo díky 

úspěšnému provádění politik v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie; domnívá se, že tento vývoj 

bude pravděpodobně pokračovat i na 

základě provádění spíše omezených cílů 

strategie EU Energie 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   63 
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Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, 

Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že strategie EU pro 

zkapalněný zemní plyn musí být v souladu 

s rámcovou strategií pro odolnou 

energetickou unii, aby přispívala k větší 

bezpečnosti dodávek energie, 

dekarbonizaci, dlouhodobé udržitelnosti 

hospodářství a zajištění dostupných a 

konkurenčních cen energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   64 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Eva Kaili, Carlos 

Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Miapetra 

Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 

větší diverzifikaci a zpružnění plynárenské 

soustavy EU, a přispět tím ke stěžejnímu 

cíli energetické unie, totiž zajištění 

bezpečnosti, odolnosti a 

konkurenceschopnosti dodávek plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   65 

Notis Marias 
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Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na 

jediném dodavateli a vystaveny riziku 

šoků a přerušení v oblasti dodávek; 

vypouští se· 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   66 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy ve střední a 

jihovýchodní Evropě a Irsko, navzdory 

obrovskému úsilí o rozvoj infrastruktury, 

které některé členské státy vynakládají, 

jsou nadále závislé na jediném dodavateli a 

mohly by být vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; konstatuje, že 

80 % poptávky po plynu vzniká v šesti 

západoevropských zemích (DE, UK, FR, 

NL, ES, BE), které zavedly důrazné 

politiky v oblasti energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů a u nichž se 

předpokládá, že poptávka po plynu bude 

v budoucnu ještě více klesat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   67 
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Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a 

Irsko, Kypr a Malta, navzdory 

obrovskému úsilí o rozvoj infrastruktury, 

které některé členské státy vynakládají, 

jsou nadále závislé na jediném dodavateli a 

vystaveny riziku šoků a přerušení v oblasti 

dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   68 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy ve střední a 

jihovýchodní Evropě, Irsko a Finsko, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   69 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsko, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a v některých případech i na 

nestabilních přepravních trasách, 

v důsledku čehož by mohly být vystaveny 

riziku šoků a přerušení v oblasti dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   70 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Carlos 

Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Simona 

Bonafè, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále velmi závislé na 

jediném dodavateli a vystaveny riziku šoků 

a přerušení v oblasti dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   71 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v Pobaltí a ve 

2. souhlasí s hodnocením Komise, 

která uvádí, že členské státy v regionu 
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střední a jihovýchodní Evropě a Irsku, 

navzdory obrovskému úsilí o rozvoj 

infrastruktury, které některé členské státy 

vynakládají, jsou nadále závislé na jediném 

dodavateli a vystaveny riziku šoků a 

přerušení v oblasti dodávek; 

Baltského moře a ve střední a 

jihovýchodní Evropě a Irsku, navzdory 

obrovskému úsilí o rozvoj infrastruktury, 

které některé členské státy vynakládají, 

jsou nadále závislé na jediném dodavateli a 

vystaveny riziku šoků a přerušení v oblasti 

dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   72 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo výrazně 

zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   73 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo výrazně 

zlepšit stávající situace v oblasti 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

podpůrné infrastruktury plynovodů a 

především další opatření v oblasti 

energetické účinnosti, jakož i přechod 
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bezpečnosti dodávek nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie; 

k vytápění a chlazení účinně 

využívajícímu obnovitelné zdroje ve 

zranitelných členských státech mohly 

zintenzívnit snižování poptávky po energii 

a výrazně zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek, nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie a tvorbě 

udržitelných pracovních míst na místní 

úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   74 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo výrazně 

zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie; 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo výrazně 

zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek, nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo k dostupnějším 

cenám energie; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   75 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 

3. uznává, že by dostupnost 

zkapalněného zemního plynu včetně 
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podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo výrazně 

zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie; 

podpůrné infrastruktury plynovodů v 

těchto členských státech mohlo během 

přechodu na obnovitelné zdroje energie 
výrazně zlepšit stávající situace v oblasti 

bezpečnosti dodávek, nejen pokud jde o 

fyzické, ale také o hospodářské podmínky, 

čímž by se také přispělo ke 

konkurenčnějším cenám energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   76 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. varuje před jakýmikoli investicemi 

do infrastruktury fosilních paliv, které 

nejsou náležitě odůvodněny spolehlivými 

prognózami poptávky, které však v 

minulých letech bohužel nebyly 

prováděny, na což upozornil Evropský 

účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 

16/2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   77 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. důrazně doporučuje mít na paměti 

skutečnost, že jakékoli investice do 

infrastruktury fosilních paliv vedou 

k ustrnutí do téže situace, proti níž podle 

svých prohlášení bojuje, tedy do 

strukturální geopolitické závislosti Unie, 
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přičemž stále dochází k uvolňování 

skleníkových plynů do ovzduší; tento 

znepokojující nedostatek soudržnosti musí 

Unie naléhavě řešit, aby si zasloužila 

důvěru svých občanů a především pak 

mladších generací, jimž zanecháme tyto 

nákladné, nebezpečné a vůči sobě škodlivé 

infrastruktury fosilních paliv; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   78 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. varuje, že jakékoli investice do 

infrastruktur fosilních paliv odvádí 

finanční prostředky od iniciativ v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie, a tudíž oddalují úplný 

přechod na energetické zdroje bez emisí 

uhlíku a jaderné energie, což je již 

technologicky proveditelné, přičemž se 

chybí pouze politická vize a rozhodnutí a 

následující přidělení zdrojů; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   79 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby prosazovaly účinnější a lepší 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby prosazovaly účinnější a 
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využívání stávající infrastruktury, včetně 

skladování plynu, a vytvářely v této oblasti 

pobídky; 

koordinované využívání stávající 

infrastruktury, včetně skladování plynu, a 

vytvářely v této oblasti pobídky; opakuje, 

že je třeba upřednostňovat efektivnější 

využívání stávajících terminálů před 

realizací nových projektů, které by 

nemusely odpovídat skutečné poptávce a 

mohly by vyústit ve významné nevyužívání 

aktiv s nemalými dodatečnými náklady 

pro konečné spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   80 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby prosazovaly účinnější a lepší 

využívání stávající infrastruktury, včetně 

skladování plynu, a vytvářely v této oblasti 

pobídky; 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby s ohledem na důkazy o přebytku 

kapacit, s nímž se v současnosti potýká 

celá řada pododvětví, a zejména pak 

terminály LNG, prosazovaly mnohem 

účinnější a lepší využívání veškeré 

stávající energetické infrastruktury a 

vytvářely v této oblasti pobídky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   81 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby prosazovaly účinnější a lepší 

využívání stávající infrastruktury, včetně 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby prosazovaly účinnější a lepší 

využívání stávající infrastruktury, včetně 
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skladování plynu, a vytvářely v této oblasti 

pobídky; 

skladování plynu, a vytvářely v této oblasti 

pobídky; aby v zájmu dosažení 

hospodářství nevyužívajícího fosilní paliva 

do roku 2050 podporovala komplexní 

přechod od plynu k obnovitelným zdrojům 

energie, a tudíž i postupné ukončení 

dotací pro fosilní paliva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   82 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Edouard Martin, Csaba 

Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

strategii s cílem omezit v dlouhodobém 

výhledu závislost EU na plynu, což odráží 

závazek EU snížit do roku 2050 emise 

skleníkových plynů na 80–95 % oproti 

úrovni z roku 1990; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   83 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje, že pokud by byl cíl EU 

pro rok 2030 týkající se energetické 

účinnosti upraven směrem nahoru, mělo 
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by to významný dopad na energetickou 

závislost a zejména snížení dovozu plynu; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že podle 

sdělení Evropské komise o energetické 

účinnosti (COM(2014)520) snižuje 

zvýšení energetické účinnosti o 1 % objem 

dovezeného plynu v EU o 2,6 %; 

zdůrazňuje v tomto ohledu, že pokud by 

bylo k energetické účinnosti přistupováno 

jako k „prvnímu palivu“, významně by se 

snížila závislost EU na dovážených 

fosilních palivech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   84 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Soledad 

Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. připomíná v této souvislosti, že 

Parlament opakovaně vyzval k provedení 

závazných cílů v oblasti klimatu a 

energetiky pro rok 2030, tedy snížit 

domácí emise skleníkových plynů alespoň 

o 40 %, dosáhnout alespoň 30% podílu 

obnovitelných zdrojů energie a 40% 

energetické účinnosti, a to 

prostřednictvím individuálních 

vnitrostátních cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   85 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, 

Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 
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Bod 4 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4d. zdůrazňuje, že investice do LNG 

nebo plynárenské infrastruktury by měly 

být uvážlivé, aby se předešlo riziku vzniku 

problémů v důsledku chybějících 

technologií nebo nevyužívání aktiv v 

infrastruktuře pro fosilní paliva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   86 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, 

Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4e. zdůrazňuje, že je nezbytné 

podporovat co nejefektivnější využívání 

stávajících terminálů LNG, které mohou 

být využívány i přeshraničně, a nikoli 

výstavbu nových terminálů pro 

znovuzplyňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

5. připomíná, že EU jako celek má 

nadbytek terminálů LNG pro 

znovuzplyňování a že v posledních letech 

se tyto terminály vyznačovaly nízkou 

mírou využití v důsledku vývoje na trzích, 



 

AM\1098401CS.doc 43/127 PE584.007v02-00 

 CS 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

přičemž dochází ke značnému plýtvání 

veřejných a soukromých prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   88 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

5. připomíná, že EU je celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplyňování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích; 

uznává, že EU již může svou stávající 

dovozní kapacitou přibližně 195 miliard 

m3 LNG zajistit více než 50 % svého 

ročního objemu dováženého plynu 

prostřednictvím LNG; zdůrazňuje, že 

stávající kapacity LNG jsou využívány 

velmi nedostatečně, neboť využití 

plynovodů pro dovoz plynu dosahovalo 

v roce 2014 46 % a využití terminálů LNG 

32 %, což znamená, že byla využívána 

pouze polovina celkové kapacity EU pro 

dovoz plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   89 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

5. připomíná, že EU je celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplyňování a že v posledních letech 

se tyto terminály vyznačovaly nízkou 

mírou využití v důsledku vývoje na trzích a 

distribucí terminálů LNG, která není 

optimální; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   90 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplyňování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a všechny 

členské státy, zejména nejzranitelnější, by 

měly mít přímý nebo nepřímý přístup k 

LNG přes jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   91 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, José 

Blanco López, Carlos Zorrinho, Eva Kaili, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že i když je EU celkově 5. připomíná, že EU je celkově 
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dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplyňování, a uznává, že v důsledku 

nízké vnitřní poptávky po plynu 

v minulých letech a poměrně vysoké 

celosvětové ceny LNG se některé 

terminály LNG pro znovzplyňování v EU 

vyznačují nízkou mírou využití; 

zdůrazňuje, že přestože distribuce 

terminálů LNG není optimální, bylo by 

možné podpořit přístup k LNG 

v nejzranitelnějších členských státech 

dalším rozvojem vnitřních propojení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   92 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplynování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech podpořen; 

5. připomíná, že i když je EU celkově 

dostatečně pokryta terminály LNG pro 

znovuzplyňování a v posledních letech se 

tyto terminály vyznačovaly nízkou mírou 

využití v důsledku vývoje na trzích, 

představuje distribuce terminálů LNG, 

která není optimální, problém a přístup k 

LNG by měl být v nejzranitelnějších 

členských státech, především pak ve 

státech závislých na jediném dodavateli, 

podpořen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 



 

PE584.007v02-00 46/127 AM\1098401CS.doc 

CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že studie posuzující 

stávající distribuci terminálů LNG a 

související problémy, jako například 

potenciální přínos LNG k energetické 

odolnosti nejzranitelnějších členských 

států, by měly vyčerpávajícím způsobem 

vzít v úvahu alternativní energetická 

řešení a zamezit zatěžování mapy 

infrastruktur Unie stále nákladnější 

infrastrukturou pro LNG, která je velmi 

nevytížená nebo není využívána vůbec, s 

výjimkou skutečně opodstatněných 

vnitrostátních situací, například situací 

uvedených v bodě 14 a další; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   94 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. připomíná nestálost cen plynu a 

dodatečné náklady na LNG, které nelze 

snížit z důvodu dopravy, zkapalňování, 

přepravy a znovuzplyňování a které tvoří 

podstatnou část nákladů, jež v době 

převisu nabídky a nízkých cen plynu 

způsobují, že LNG a příslušná 

infrastruktura jsou více nerentabilní; 

zdůrazňuje proto, že je třeba 

upřednostňovat stávající infrastrukturu 

před výstavbou nové infrastruktury, jež by 

mohla v kontextu klesající poptávky vést 

k významnému nevyužívání aktiv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   95 

Neoklis Sylikiotis, Lefteris Christoforou, Eva Kaili, Sofia Sakorafa, Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že zkapalněný zemní 

plyn (LNG) a skladování plynu mají 

značný význam pro energetickou 

diverzifikaci a posílení energetické 

bezpečnosti; v této souvislosti vyzývá 

k podpoře a rozvoji nových uzlů pro zemní 

plyn a stanic pro skladování LNG ve 

střední a jihovýchodní Evropě, v Pobaltí a 

Středomoří; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   96 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. uznává, že distribuce terminálů 

LNG, která není optimální, může 

představovat problém a že diverzifikace 

zdrojů energie, jakož i snižování poptávky 

po energii v nejzranitelnějších členských 

státech by mělo být podporováno 

konečným cílem soběstačnosti a odolnosti, 

jež jsou založeny na obnovitelných 

zdrojích energie a opatření pro větší 

energetickou účinnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   97 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 
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Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. zdůrazňuje, že řešení založená na 

trhu vedoucí k uvedení stávající 

infrastruktury pro LNG do provozu 

naprosto selhala, neboť jsou založena na 

ideologických důvodech a velmi chybných 

prognózách poptávky, v důsledku čehož 

nastala situace, kdy je v celé Unii 

v průměru využíváno 25 % této 

infrastruktury; žádá, aby bylo provedeno 

hloubkové šetření tohoto zoufalého 

selhání trhu s cílem určit odpovědnost a 

zamezit opakování podobných nákladných 

chyb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   98 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. upozorňuje na skutečnost, že 

infrastruktura pro LNG má dlouhou 

životnost, je kapitálově náročná a 

pravděpodobně bude provozována i po 

roce 2050; zdůrazňuje proto, že v prvé 

řadě by měla být upřednostňována řešení 

v oblasti obnovitelných zdrojů a 

energetické účinnosti a využití stávající 

infrastruktury LNG na regionální úrovni, 

naléhá, aby bylo aktivně připravováno 

postupné ukončení i případná přeměna 

nové i stávající plynárenské infrastruktury 

do roku 2050; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   99 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 

jednotný rozvoj infrastruktury pro LNG 

podle potřeb vnitrostátních trhů s energií, 

aby se při jejím rozvoji zamezilo vzniku 

asymetrií a nadměrné kapacitě; 
zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení vedená veřejností 

a využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   100 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. zdůrazňuje, že ve většině případů 

by měla být upřednostňována řešení 

založená na trhu a na využití stávající 

infrastruktury LNG na regionální úrovni; 

konstatuje však, že řešení se mohou lišit 

v závislosti na vnitrostátních zvláštnostech 

a zvláštnostech trhu, jako je míra 

propojenosti, dostupnost řešení 

skladování a struktura trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   101 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení zaměřená na 

zájmy národů a založená na vůli jejich 

vlád a na využití stávající infrastruktury 

LNG na regionální úrovni; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   102 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón 

Ruiz, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni; 

6. zdůrazňuje, že by měla být 

upřednostňována řešení založená na trhu a 

na využití stávající infrastruktury LNG na 

regionální úrovni, neboť by se tak snížilo 

riziko nevyužívání aktiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   103 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

učinila prognózy spotřeby plynu založené 

na reálných údajích o poptávce a 

zahrnula do nich i cíle v oblasti 
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energetické účinnosti, obnovitelné zdroje, 

změny v průmyslové poptávce a klesající 

spotřebu energie, a zamezila tak 

nadhodnoceným prognózám, které 

povedou k trvalému využívání fosilních 

paliv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   104 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se tak 

zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

musí Komise důkladně přezkoumat svou 

analýzu poptávky po plynu a posouzení 

rizik a potřeb, zajistit, aby údaje 

poskytovali nejen provozovatelé přenosové 

soustavy zemního plynu a aby skutečně 

zohledňovaly strukturální změny 

v poptávce po energii, jakož i cíle EU v 

oblasti energetiky a klimatu, což ve své 

zprávě požaduje i Evropský účetní dvůr; je 

třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, včetně propojování 

elektroenergetických soustav, 

obnovitelných zdrojů energie a opatření 

v oblasti energetické účinnosti, a to před 

přijetím rozhodnutí o nové infrastruktuře, 

aby se tak zlepšila energetická bezpečnost 

a současně zamezilo vytváření poptávky a 
zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   105 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se 

tak zajistilo co nejúčinnější využívání 

stávající infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, aby se tak zajistilo co 

nejúčinnější využívání stávající i budoucí 

infrastruktury; při rozhodování o tom, 

jakým způsobem poskytnout danému 

členskému státu přístup k LNG, je třeba 

posoudit, zda je lepší posilovat/rozvíjet 

propojení a využívat stávající 

infrastruktury pro LNG v jiných 

členských státech, nebo výstavba nových 

terminálů LNG v daném členském státě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   106 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se 

tak zajistilo co nejúčinnější využívání 

stávající infrastruktury; 

7. upozorňuje, že je důležité řešit 

nejistoty na trhu, v jejichž důsledku jsou 

odkládány nezbytné investice, a výrazně 

stimulovat konkurenceschopnost tohoto 

zdroje energie, aby spotřebitelé nemuseli 

nést náklady na nové projekty; 
zdůrazňuje, že s cílem zamezit tomu, aby 

docházelo k nevyužívání aktiv, je třeba 

vypracovat podrobnou analýzu možností 

dodávek LNG na úrovni regionů, a to před 

přijetím rozhodnutí o nových investicích 

do infrastruktury; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   107 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se 

tak zajistilo co nejúčinnější využívání 

stávající infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zaručit 

nejefektivnější využívání stávající i 

budoucí infrastruktury, zamezit tomu, aby 

docházelo k nevyužívání aktiv, a 

optimalizovat nové investice je třeba 

vypracovat podrobnou analýzu alternativ k 

dodávkám LNG a možností na úrovni 

regionů, včetně rozvoje nebo rozšiřování 

stávající infrastruktury pro LNG v jiném 

členském státě, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   108 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se tak 

zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k dalšímu 

nevyužívání aktiv, je třeba vypracovat 

podrobnou analýzu alternativ k dodávkám 

LNG a možností na úrovni regionů, a to 

před přijetím rozhodnutí o nové 

infrastruktuře, aby se tak zajistilo, že před 

vyčleněním nových výdajů, bude stávající 

infrastruktura efektivně využívána; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   109 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se tak 

zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, jakož i z environmentálně 

udržitelného hlediska a s ohledem na cíle 

Unie v oblasti klimatu a energetiky, a to 

před přijetím rozhodnutí o nové 

infrastruktuře, aby se tak zajistilo co 

nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   110 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se tak 

zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

s cílem zamezit tomu, aby docházelo k 

nevyužívání aktiv, vypracovaly podrobnou 

analýzu alternativ k dodávkám LNG a 

možností na úrovni regionů, a to před 

přijetím rozhodnutí o nové infrastruktuře, 

aby se tak zajistilo co nejúčinnější 

využívání stávající infrastruktury; 

Or. hr 

 



 

AM\1098401CS.doc 55/127 PE584.007v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh   111 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, a to před přijetím 

rozhodnutí o nové infrastruktuře, aby se tak 

zajistilo co nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že s cílem zamezit 

tomu, aby docházelo k nevyužívání aktiv, 

je třeba vypracovat podrobnou analýzu 

alternativ k dodávkám LNG a možností na 

úrovni regionů, včetně možností v oblasti 

obnovitelných zdrojů a energetické 

účinnosti, a to před přijetím rozhodnutí o 

nové infrastruktuře, aby se tak zajistilo co 

nejúčinnější využívání stávající 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   112 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že při výběru budoucí 

lokality pro novou kapacitu nebo 

modernizaci/navýšení kapacity stávajících 

terminálů LNG a skladování plynu, které 

získávají podporu z fondů EU, je třeba 

přihlédnout k zásadě zeměpisné 

vyváženosti; připomíná, že tyto projekty 

musí mít přidanou hodnotu, aby přispěly 

k energetické bezpečnosti příslušného 

regionu, musí být provedeny odpovídající 

analýzy nákladů a přínosů a projekty 

musí být v souladu s pravidly jednotného 

trhu s energií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   113 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; zdůrazňuje, že 

takové mechanismy spolupráce by mohly 

racionalizovat spolupráci na politické 

úrovni a na trhu s energií a usnadnit 

přijímání společných rozhodnutí o 

základních investicích do plynárenské 

infrastruktury v regionech; domnívá se, že 

o takových záležitostech, jako jsou 

zařízení pro skladování energie a 

nabídková řízení pro LNG a propojovací 

vedení, by mohly být společně získávány 

znalosti a informace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   114 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Eva Kaili, 

Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; zdůrazňuje 

v této souvislosti, že optimální využívání 

koridorů západ-východ a sever-jih s vyšší 
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kapacitou zpětného toku by umožnilo 

přepravovat LNG do zemí, které nemají 

přímý přístup k terminálu pro 

znovuzplyňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   115 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. skutečně věří, že strategie EU musí 

zajistit, aby byl LNG dostupný na úrovni 

regionů v celé Evropě; zdůrazňuje význam 

regionální spolupráce při budování nových 

terminálů LNG a zdůrazňuje, že by členské 

státy s přístupem k moři měly úzce 

spolupracovat s vnitrozemskými zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   116 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při plánování toho, jak zajistit 

efektivní využívání stávajících terminálů 

LNG, a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   117 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. vyzývá členské státy, aby 

spolupracovaly na regionální úrovni při 

budování nových terminálů LNG, a 

zdůrazňuje, že by členské státy s přístupem 

k moři měly úzce spolupracovat s 

vnitrozemskými zeměmi; vyzývá Komisi, 

aby tuto spolupráci koordinovala; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   118 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a zdůrazňuje, že by členské státy s 

přístupem k moři měly úzce spolupracovat 

s vnitrozemskými zeměmi; 

8. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce při budování nových terminálů 

LNG a propojení a zdůrazňuje, že by 

členské státy s přístupem k moři měly úzce 

spolupracovat s vnitrozemskými zeměmi, 

aby se zamezilo neúměrně vysokým 

investicím do zbytečných či 

neekonomických projektů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   119 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje význam terminálů 

LNG pro členské státy střední a východní 

Evropy, v nichž musí být v zájmu 

diverzifikaci dodávek plynu vybudováno 

spolehlivé propojení mezi terminály LNG 

na pobřeží Baltského a Jaderského moře 

(tj. „koridor sever-jih“) a odpovídající 

navazující síť propojovacích vedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   120 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu, které 

jsou zaměřeny na energetickou účinnost a 

úspory energie, a aby za vysoce prioritní 

považovaly projekty, které takto označí tři 

regionální skupiny na vysoké úrovni; 

zdůrazňuje, že k vybudování terminálů 

LNG by mělo dojít pouze tehdy, pokud 

jiné zdroje obnovitelné energie 

v kombinaci s opatřeními v oblasti 

energetické účinnosti nemohou naplnit 

tentýž cíl; podporuje ucelený přístup, 

který nejen lépe integruje trh s plynem a 

trh s elektrickou energií, ale také posiluje 

spolupráci a solidaritu mezi členskými 

státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   121 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby provedly klíčové projekty 

společného zájmu, které přispějí ke zvýšení 

energetické účinnosti a zajistí bezpečnost 

dodávek, a aby za vysoce prioritní 

považovaly projekty, které takto označí tři 

regionální skupiny na vysoké úrovni; 

zdůrazňuje, že k vybudování nových 

terminálů LNG by mělo dojít pouze tehdy, 

jestliže obnovitelné zdroje v kombinaci 

s opatřeními v oblasti energetické 

účinnosti nemohou naplnit tentýž cíl, 

přičemž jejich výstavba by měla odpovídat 

skutečné poptávce nebo náležitě 

opodstatněným geostrategickým 

důvodům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   122 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby za 

vysoce prioritní považovaly projekty, které 

takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, 

aby bylo možno dosáhnout mimo 

přijímající země přínosů, je nezbytné, aby 

existovala podpůrná infrastruktura 

plynovodů s příslušnými sazbami; 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby na základě získaných důkazů 

provedly přezkum seznamu klíčových 

projektů společného zájmu a aby za vysoce 

prioritní považovaly projekty, které takto 

označí tři regionální skupiny na vysoké 

úrovni; zdůrazňuje, že i při splnění výše 

uvedených podmínek a uvedení 

stávajících terminálů LNG do provozu 

musí být tyto terminály koordinovány 

prostřednictvím podpůrné infrastruktury 

plynovodů s příslušnými sazbami; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   123 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu, aby za 

vysoce prioritní považovaly projekty, které 

takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni, a aby na podporu jejich 

provádění vyčlenily finanční prostředky 

EU; zdůrazňuje, že vybudování terminálů 

LNG nestačí, neboť k tomu, aby bylo 

možno dosáhnout mimo přijímající země 

přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   124 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, 

Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG, které jsou nezbytné a 

odpovídají poptávce po plynu, nestačí, 

neboť k tomu, aby bylo možno dosáhnout 
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podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

mimo přijímající země přínosů, je 

nezbytné, aby existovala podpůrná 

infrastruktura plynovodů s příslušnými 

sazbami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   125 

Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly projekty, 

které takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

9. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v plném rozsahu provedly 

klíčové projekty společného zájmu a aby 

za vysoce prioritní považovaly pouze 

ekonomicky nejefektivnější projekty, které 

takto označí tři regionální skupiny na 

vysoké úrovni; zdůrazňuje, že vybudování 

terminálů LNG nestačí, neboť k tomu, aby 

bylo možno dosáhnout mimo přijímající 

země přínosů, je nezbytné, aby existovala 

podpůrná infrastruktura plynovodů s 

příslušnými sazbami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   126 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

vypouští se 
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energetických regulačních orgánů 

(ACER) v tomto procesu; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   127 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů 

(ACER) v tomto procesu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   128 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů 

(ACER) v tomto procesu; 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh   129 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) 

v tomto procesu; 

10. bere na vědomí návrh Komise v 

rámci probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a vyzývá členské 

státy, aby hrály silnější úlohu při řízení 

Agentury pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů (ACER) a v rámci 

jejího rozhodování; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   130 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) 

v tomto procesu; 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) 

v tomto procesu; připomíná nedostatečné 

personální zabezpečení a nedostatek 

zdrojů agentury ACER; zdůrazňuje, že je 

nezbytné poskytnout agentuře ACER 

nezbytné zdroje, zejména dostatek 

vlastních zaměstnanců, díky nimž by 

mohla plnit úkoly, jež jí byly svěřeny 

legislativními předpisy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   131 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, a podporuje 

silnější úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) 

v tomto procesu; 

10. podporuje návrh Komise v rámci 

probíhajícího přezkumu nařízení o 

bezpečnosti dodávek, aby byly revidovány 

stávající výjimky související se zpětným 

tokem v rámci propojení, za předpokladu, 

že přezkum vychází z dostatečných 

prognóz poptávky, a podporuje silnější 

úlohu Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) 

v tomto procesu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   132 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu a všímá si současné 

nadměrných skladovacích kapacit plynu v 

Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce by mohla výrazně zlepšit míru 

využití stávajících skladišť plynu; 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu, a všímá si současných 

nadměrných skladovacích kapacit plynu v 

Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce by mohla výrazně zlepšit míru 

využití stávajících skladišť plynu; 

zdůrazňuje, že při plánování, výstavbě a 

využívání infrastruktury pro skladování 

LNG je nezbytné zajistit uplatňování 

nejpřísnějších environmentálních norem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   133 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu a všímá si současné 

nadměrných skladovacích kapacit plynu v 

Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce by mohla výrazně zlepšit míru 

využití stávajících skladišť plynu; 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu, a všímá si současných 

nadměrných skladovacích kapacit nejen 

plynu v Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce podpořená prognózami 

poptávky, které jsou realističtější než 

prognózy, které byly nekriticky používány 

v posledních letech, by mohla výrazně 

zlepšit míru využití stávajících skladišť 

plynu 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   134 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu a všímá si současné 

nadměrných skladovacích kapacit plynu v 

Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce by mohla výrazně zlepšit míru 

využití stávajících skladišť plynu; 

11. připomíná, že geologie je hlavním 

určujícím faktorem při rozvoji nových 

skladišť plynu a všímá si současných 

nadměrných skladovacích kapacit plynu v 

Evropě; zdůrazňuje, že regionální 

spolupráce a přiměřená míra propojení 

plynárenských sítí by mohly výrazně 

zlepšit míru využití stávajících skladišť 

plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   135 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 
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Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. připomíná, že v určitých členských 

státech již nelze používat některá zařízení 

na skladování zemního plynu z důvodu 

významné seismické aktivity způsobené 

vstříknutím plynu do půdy; vyzývá členské 

státy, aby zajistily, že před výstavbou 

zařízení na skladování zemního plynu 

budou provedeny nezávislé geologické a 

geotechnické studie, které určí vhodnost 

geologické formace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   136 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. připomíná, že rozvoj propojení a 

odstranění vnitřních omezení podpoří 

lepší využívání stávajících skladovacích 

zařízení dokonce i v členských státech, 

které na svém území nemají k dispozici 

dostatečné skladovací kapacity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   137 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. připomíná, že přeshraniční 

dostupnost skladišť plynu je jedním 

z klíčových nástrojů k provádění zásady 

energetické solidarity během narušení 

dodávek plynu a mimořádných krizových 

situací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   138 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

zajistit, aby si členské státy ponechaly 

kontrolu nad infrastrukturou pro LNG, a 

mohly tak maximalizovat přínosy pro své 

národy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   139 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; 

vypouští se 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   140 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   141 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; 

12. zdůrazňuje, že myšlenka zahrnout 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny do 

plánování energetické unie bude možná 

pouze tehdy, bude-li na Ukrajině zaručen 

vhodný, stabilní obchodní a právní rámec a 

integrita dodavatelské a přepravní 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   142 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; dále 

zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 

průmyslové odvětví Ukrajiny závislé na 

plynu v krátkodobém horizontu oživuje, 

bude nutné dovážet další dodávky plynu; 

domnívá se, že EU by měla podporovat 

Ukrajinu v přechodu od závislosti na 

ruském zemním plynu k LNG; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   143 

José Blanco López, Flavio Zanonato 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury; 

12. zdůrazňuje, že rozsáhlejší využití 

stávající skladovací kapacity Ukrajiny 

bude možné pouze tehdy, bude-li na 

Ukrajině zaručen vhodný, stabilní 

obchodní a právní rámec a integrita 

dodavatelské infrastruktury a za 

předpokladu, že bude existovat vhodná 

míra propojení plynárenských sítí, aby 

energie mohla volně proudit přes hranice 

bez fyzických překážek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   144 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam práce 

regionálních skupin na vysoké úrovni, jako 

je skupina na vysoké úrovni pro propojení 

plynových sítí střední, východní a jižní 

Evropy (CESEC), pro plán propojení 

baltského trhu s energií (BEMIP) a pro 

propojení v jihozápadní Evropě; je 

přesvědčen, že tento typ regionální 

spolupráce založený na dobrovolné účasti 

je velmi účinný, a vítá, že Komise tuto 

spolupráci usnadňuje, a současně 

zdůrazňuje, že je třeba schválené akční 

plány prakticky a včas provádět, a 

naléhavě vyzývá k tomu, aby bylo jejich 

provádění pečlivě sledováno; 

13. zdůrazňuje význam práce 

regionálních skupin na vysoké úrovni, jako 

je skupina na vysoké úrovni pro propojení 

plynových sítí střední, východní a jižní 

Evropy (CESEC), pro plán propojení 

baltského trhu s energií (BEMIP) a pro 

propojení v jihozápadní Evropě; je 

přesvědčen, že tento typ regionální 

spolupráce založený na dobrovolné účasti 

může být velmi účinný za předpokladu, že 

je podložen dostatečnými prognózami 

poptávky a vychází z komplexní, 

dlouhodobé energetické strategie, a nikoli 

strategie zaměřené pouze na fosilní paliva 

a infrastrukturu, a vítá, že Komise tuto 

spolupráci usnadňuje, a současně 

zdůrazňuje, že je třeba schválené akční 

plány prakticky a včas podrobovat 

kritickému přezkumu, a naléhavě vyzývá k 

tomu, aby bylo jejich provádění pečlivě 

sledováno 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   145 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam práce 

regionálních skupin na vysoké úrovni, jako 

je skupina na vysoké úrovni pro propojení 

plynových sítí střední, východní a jižní 

Evropy (CESEC), pro plán propojení 

baltského trhu s energií (BEMIP) a pro 

propojení v jihozápadní Evropě; je 

přesvědčen, že tento typ regionální 

spolupráce založený na dobrovolné účasti 

je velmi účinný, a vítá, že Komise tuto 

spolupráci usnadňuje, a současně 

zdůrazňuje, že je třeba schválené akční 

13. zdůrazňuje význam práce 

regionálních skupin na vysoké úrovni, jako 

je skupina na vysoké úrovni pro propojení 

plynových sítí střední, východní a jižní 

Evropy (CESEC), pro plán propojení 

baltského trhu s energií (BEMIP) a pro 

propojení v jihozápadní Evropě; je 

přesvědčen, že tento typ regionální 

spolupráce založený na dobrovolné účasti 

je velmi účinný, a vítá, že Komise tuto 

spolupráci usnadňuje, a současně 

zdůrazňuje, že je třeba schválené akční 
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plány prakticky a včas provádět, a naléhavě 

vyzývá k tomu, aby bylo jejich provádění 

pečlivě sledováno; 

plány prakticky a včas provádět, a naléhavě 

vyzývá členské státy k tomu, aby jejich 

provádění pečlivě sledovaly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   146 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá k upřednostnění rozvoje 

kapacit LNG a vlastní výroby v zemích ve 

Středomoří a jihovýchodní Evropě, jakož i 

propojování vnitrozemských států 

ve střední Evropě s těmito novými 

kapacitami, aby byly diverzifikovány 

zdroje dodávek v těchto regionech; 

konstatuje, že tento krok umožní 

hospodářskou soutěž v oblasti plynu a 

nahradí se tak dovoz množství zemního 

plynu prováděný na základě smluv za 

ceny indexované na ropu, což posílí 

vyjednávací pozici členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   147 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, 

Malta a Irsko, jež nejsou dobře propojeny 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

odolné možnosti v oblasti dodávek energie, 

intenzivně zavádět energetickou účinnost, 

obnovitelné zdroje energie a realizovat 

infrastruktury propojení elektrických sítí, 

zvýšit energetickou bezpečnost 
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v rámci vnitřního energetického trhu; v členských státech v určitých 

zeměpisných regionech EU, např. 

v Pobaltí, dále na Kypru, Maltě a v Irsku, 

jež nejsou dosud vhodně propojeny 

v rámci vnitřního energetického trhu a 

v souladu se zásadou solidarity si zaslouží 

plnou podporu Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   148 

Neoklis Sylikiotis, Lefteris Christoforou, Eva Kaili, Sofia Sakorafa, Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, 

Malta a Irsko, jež nejsou dobře propojeny 

v rámci vnitřního energetického trhu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Irsko, jež 

není dobře propojeno v rámci vnitřního 

energetického trhu; zdůrazňuje také 

nutnost podporovat nejzranitelnější země, 

které zůstávají energetickými ostrovy, jako 

např. Kypr a Malta, aby mohly 

diverzifikovat své zdroje a zásobovací 

trasy; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

LNG a skladování plynu musí přispívat 

k ukončení veškeré energetické izolace 

členských států a regionů v EU; dále je 

naléhavě nutné přistoupit k realizaci 

klíčových projektů společného zájmu 

v těchto zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   149 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila 

bezpečnost dodávek v členských státech, 

které se nacházejí na okraji EU, jako je 

Kypr, Malta a Irsko, jež nejsou dobře 

propojeny v rámci vnitřního energetického 

trhu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti, aby se zvýšila 

bezpečnost dodávek a integrace trhu 

Kypru, Malty, Pyrenejského poloostrova, 

jiho-jihovýchodního regionu, pobaltských 

států a Irska, jež nejsou dobře propojeny či 

integrovány v rámci vnitřního 

energetického trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   150 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, 

Malta a Irsko, jež nejsou dobře propojeny 

v rámci vnitřního energetického trhu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek Kypru, Malty, Pyrenejského 

poloostrova, jiho-jihovýchodního regionu, 

pobaltských států a Irska, jež nejsou dobře 

propojeny či integrovány v rámci vnitřního 

energetického trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   151 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 
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nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

mezistátního energetického trhu; 

konstatuje, že toto řešení nemůže být 

s ohledem na vysoké náklady na 

infrastrukturu, jež má být instalována, a 

se zřetelem na její nízkou rentabilitu 

založeno na soukromých investicích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   152 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné a udržitelné možnosti v 

oblasti dodávek energie, aby se zvýšila 

dlouhodobá bezpečnost dodávek v 

členských státech, které se nacházejí na 

okraji EU, jako je Kypr, Malta a Irsko, jež 

nejsou dobře propojeny v rámci vnitřního 

energetického trhu ani na trhu s 

elektřinou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   153 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 
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nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; zdůrazňuje, 

že problematika „energetických ostrovů“ 

musí být co nejdříve vyřešena a že by měla 

být upřednostňována podpora EU pro 

investice do LNG v těchto zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   154 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jakož i další ostrovy, které patří 

členským státům, jež nejsou dobře 

propojeny v rámci vnitřního energetického 

trhu; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   155 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné možnosti v oblasti 

dodávek energie, aby se zvýšila bezpečnost 

14. zdůrazňuje, že je důležité nalézt 

nákladově účelné a environmentálně 

udržitelné možnosti v oblasti dodávek 
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dodávek v členských státech, které se 

nacházejí na okraji EU, jako je Kypr, Malta 

a Irsko, jež nejsou dobře propojeny v rámci 

vnitřního energetického trhu; 

energie, aby se zvýšila bezpečnost dodávek 

v členských státech, které se nacházejí na 

okraji EU, jako je Kypr, Malta a Irsko, jež 

nejsou dobře propojeny v rámci vnitřního 

energetického trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   156 

Patrizia Toia 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že diverzifikace 

zásobovacích tras vypracováním ucelené 

strategie pro LNG a vybudováním 

středomořského a jižního koridoru pro 

přepravu plynu představuje rozhodující 

krok k zajištění energetické bezpečnosti a 

energetické solidarity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   157 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. znovu upozorňuje na 

geostrategický význam černomořské 

oblasti pro energetické bezpečnosti a 

diverzifikaci dodávek energie do EU 

z oblasti Kaspického moře, Blízkého 

východu a Střední Asie; 

Or. en 

 



 

PE584.007v02-00 78/127 AM\1098401CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh   158 

Patrizia Toia 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje, že vybudování nových 

propojení, skladovacích zařízení pro LNG 

a plyn, jakož i diverzifikace investic do 

koridoru sever-jih na základě strategické 

vize zajistí hlavní přínosy z hlediska 

bezpečnosti dodávek na evropský trh 

s plynem, což zvýší konkurenceschopnost 

průmyslu a sníží ceny pro občany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   159 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje význam bezpečných 

dodávek energie pro členské státy 

v černomořské oblasti, jejíž potenciál pro 

další rozvoj projektů v oblasti LNG, 

jejichž cílem je přeprava zemního plynu 

z kaspické oblasti do Evropy, se zvyšuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   160 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 14c. domnívá se, že černomořská oblast 

by měla představovat vhodný rámec pro 

projekty infrastruktury strategického 

významu v oblasti dodávek LNG, a to na 

základě diverzifikace dodavatelů i tras, 

např. energetického koridoru vedoucího 

přes Kaspické a Černé moře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   161 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 
možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických 

možností; 

15. doporučuje Komisi, aby nabízela 

seriózní možnosti financování přepravy 

energie, přičemž zdravé jádro veřejného 

financování bez omezení, jež představuje 

potřeba zajistit stabilitu, musí ukázat směr 

významným soukromým investicím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   162 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 



 

PE584.007v02-00 80/127 AM\1098401CS.doc 

CS 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických 

možností; 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických 

možností. 

 Zdůrazňuje, že fond EFSI by měl 

fungovat jako mechanismus, který 

přetváří investice do infrastruktury na 

kategorii zcela likvidních aktiv 

s dluhopisy, které lze seskupovat a 

obchodovat na evropském i světovém trhu; 

dále konstatuje, že mezinárodní investory, 

jako jsou pojišťovny či penzijní fondy, 

kteří přirozeně realizují dlouhodobé 

investice do reálných aktiv, lze přilákat 

pouze standardizovanými investičními 

produkty a důvěryhodným seznamem 

projektů, jež mohou zaručit spolehlivé 

obchodní případy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   163 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických 

možností; 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických a 

vůči klimatu šetrných možností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   164 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 
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Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF), a ohledně různých technických 

možností; 

15. podporuje ambici Komise 

poskytovat více informací a pomoci 

navrhovatelům projektů ohledně různých 

možností financování projektů, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), nástroj pro propojení Evropy, 

evropské strukturální a investiční fondy 

(ESI fondy), a ohledně různých 

technických možností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   165 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 
dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení odolných, 

vyvážených a dlouhodobých řešení by 

mělo představovat klíčovou zásadu při úsilí 

o dosažení nové optimální situace na 

úrovni EU i regionů, a vyzývá Komisi, 

členské státy a vnitrostátní regulační 

orgány, aby navýšily dostupné zdroje a 

vyčlenily je na různé aspekty 

transformace energetiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   166 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů, a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje v souladu s cíli EU 

v oblasti energetiky a klimatu pro rok 

2030 a 2050 a se skutečnou analýzou 

poptávky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   167 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů, a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje, které odpovídají skutečné 

poptávce zjištěné na základě nezávislých 

prognóz nebo náležitě opodstatněným 

geostrategickým důvodům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   168 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů, a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje, především na projekty 

uvedené ve sdělení Komise o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu (COM(2016)49); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   169 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů, a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje s cílem přilákat soukromé 

investice do infrastruktury pro LNG a 

propojovacích vedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   170 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 
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Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

16. konstatuje, že určení nákladově 

efektivních a environmentálně 

udržitelných řešení by mělo představovat 

klíčovou zásadu při úsilí o dosažení 

optimální situace na úrovni EU i regionů, a 

vyzývá Komisi, členské státy a vnitrostátní 

regulační orgány, aby na vybudování 

kritické infrastruktury vyčlenily omezené 

dostupné zdroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   171 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, 

Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzdvihuje sdělení Komise o 

energetickém plánu do roku 2050, v němž 

se uvádí, že bude nezbytné do roku 2050 

postupně ukončit využívání fosilních 

paliv, například plynu; domnívá se proto, 

že novou plynárenskou infrastrukturu je 

třeba upřednostňovat pouze v nutných 

případech a že by vždy měla odpovídat 

skutečné poptávce po plynu, aby se 

zamezilo patové situaci způsobené 

překážkami pro využití technologií 

omezujících emise CO2 (tzv. „carbon 

lock-in“) a možnému nevyužívání aktiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   172 
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Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými 

dopady, které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu 

se základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; 

vypouští se 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   173 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými 

dopady, které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu 

se základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   174 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými 

dopady, které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu 

se základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   175 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady, 

které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se 

základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; 

17. bere na vědomí navrhované 

zdvojnásobení kapacity plynovodu 

Nordstream a jeho možné dopady na 

energetickou bezpečnost, diverzifikaci 

dodávek a zásadu solidarity mezi 

členskými státy; zdůrazňuje, že tento 

projekt přímo odpovídá základním 

zásadám energetické unie, neboť je 

výsledkem snah soukromoprávních 

zainteresovaných stran s monopolním 

postavením, a tudíž i výsledkem legislativy 

EU, snah Německa zajistit si hegemonii a 

monopolizovat liberalizovaný vnitřní trh, 

jakož i politiky Polska spočívající 

v nespolupráci s ruskými 
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zainteresovanými stranami působícími 

v oblasti plynárenství na stavebním 

projektu plynovodu Jamal-Evropa 2; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   176 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady, 

které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se 

základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl využívat 

finanční podporu EU nebo výjimky z 

právních předpisů EU; 

17. kromě opodstatněných výjimek 

uvedených v bodě 14, které mají na 

základě zásady solidarity řešit konkrétní 

vnitrostátní situace, vyjadřuje hluboké 

znepokojení nad jakýmikoli dalšími výdaji 

na infrastruktury fosilních paliv 

v kterékoli oblasti energetické unie, a to i 
nad navrhovaným zdvojnásobením 

kapacity plynovodu Nordstream a 

negativními dopady, které takové výdaje 

jistě budou mít na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tyto projekty jsou v rozporu 

se základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie, a proto by neměly 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   177 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady, 

které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se 

základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl využívat 

finanční podporu EU nebo výjimky z 

právních předpisů EU; 

17. nesouhlasí s navrhovaným 

zdvojnásobením kapacity plynovodu 

Nordstream a kontraproduktivními 

dopady, které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; zdůrazňuje 

geopolitické důsledky projektu, riziko 

další destabilizace Ukrajiny a současné 

oslabení vnitřního trhu s energií, jakož i 

základní zásady plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie, a proto by projekt neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

jakékoli výjimky z právních předpisů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   178 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady, 

které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se 

základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie a proto by neměl využívat 

finanční podporu EU nebo výjimky z 

právních předpisů EU; 

17. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady, 

které by to mělo na energetickou 

bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu 

solidarity mezi členskými státy; 

zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se 

základními zásadami plně integrované, 

bezpečné, konkurenční a udržitelné 

energetické unie, a proto by neměl 

využívat finanční podporu EU nebo 

výjimky z právních předpisů EU; dále 

upozorňuje na možné politické dopady, 

pokud by společnost Gazprom, jež funguje 

na základě zásad, které jsou v rozporu se 

třetím energetickým balíčkem, měla 

možnost získat ještě větší podíl na 

dodávkách zemního plynu do Evropy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   179 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že zdvojnásobení 

kapacity plynovodu Nordstream by 

společnosti Gazprom zajistilo dominantní 

postavení na evropském trhu s plynem, a 

změnilo tak jeho strukturu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   180 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   181 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

José Blanco López, Carlos Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad 

Cabezón Ruiz, Edouard Martin 

 

Návrh usnesení 
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Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   182 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

18. domnívá se, že evropské zájmy 

musí převážit a že prostředky do 

infrastruktury by měly být lépe věnovány 

na jiné progresivní energetické projekty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   183 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

18. upozorňuje na význam zajištění 

přístupu k terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 
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terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   184 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

18. domnívá se, že se významně zvýší 

význam zajištění přístupu k terminálům 

LNG a dokončení severojižního plynového 

koridoru ve střední a jihovýchodní Evropě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   185 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 vybudován, byly 

by přístup k terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě ohroženy 

více než dnes; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh   186 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 vybudován, 

zásadně by se tím zvýšil význam zajištění 

přístupu k terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   187 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; 

18. domnívá se, že pokud by byl 

plynovod Nord Stream 2 v rozporu s 

evropskými zájmy vybudován, zásadně by 

se tím zvýšil význam zajištění přístupu k 

terminálům LNG a dokončení 

severojižního plynového koridoru ve 

střední a jihovýchodní Evropě; připomíná 

však, že plynovod Nord Stream 2 není ani 

z obchodního hlediska proveditelný, ani 

nezbytný pro zajištění dodávek plynu do 

Evropy a je v rozporu s cíli a ambicemi 

evropské energetické unie založené na 

energetické nezávislosti a hospodářské 

soutěži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   188 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. lituje, že zájmy členských států 

jsou ohrožovány geopolitickými aspekty, 

které jsou v zásadě důsledkem roztrpčení 

z dějinného vývoje; lituje, že cizí mocnosti 

usilují o odstřižení Evropy od jejího 

přirozeného a spolehlivého partnera, 

Ruska, a o zvýšení její závislosti na 

břidlicovém plynu z USA a LNG z Kataru; 
 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   189 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Dokončení vnitřního trhu s plynem: 

obchodní, právní a regulační hlediska 

Snaha vrátit na trh naddimenzovanou 

infrastrukturu pro LNG 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   190 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

v plném rozsahu provedly třetí energetický 

balíček a kodexy plynových sítí; 

vypouští se 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   191 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

v plném rozsahu provedly třetí energetický 

balíček a kodexy plynových sítí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   192 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

zkapalněného plynu; 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou může na energetických trzích hrát 

uvedení stávající infrastruktury pro 

zkapalněný plyn do řádného provozu, což 

prokáže, že Unie je schopna napravovat 

své chyby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   193 

José Blanco López, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad 

Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

20. upozorňuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem hrají náležitě 

propojené uzly zkapalněného plynu, jež by 
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zkapalněného plynu; zajistily jednotný integrovaný trh, na nějž 

může plyn volně vstupovat přes hranice 

v závislosti na tržních cenových signálech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   194 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

zkapalněného plynu; 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem hrají uzly 

zkapalněného plynu; zdůrazňuje, že 

středomořská oblast je v tomto smyslu 

obzvláště důležitá, a požaduje vytvoření 

středomořského uzlu plynu v jižní Evropě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   195 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

zkapalněného plynu; 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem hrají uzly 

zkapalněného plynu, a na jejich úlohu 

spočívající v podpoře snižování poptávky 

po plynu v následujících desetiletích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   196 

Pilar del Castillo Vera 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

zkapalněného plynu; 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem hrají náležitě 

propojené uzly zkapalněného plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   197 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na trzích s plynem uzly 

zkapalněného plynu; 

20. poukazuje na důležitou úlohu, 

kterou na vyspělých trzích s plynem hrají 

uzly zkapalněného plynu; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   198 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že významné zásoby 

plynu v severoafrických zemích a nedávno 

objevené naleziště ve východním 

Středomoří nabízejí regionu příležitost 

stát se dynamickým centrem pro přepravu 

plynu do Evropy; domnívá se, že nové 

kapacity LNG budované ve Středomoří by 

se mohly stát základem pro uzel 

infrastruktury; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   199 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. trvá na tom, že by dokončení 

vnitřního trhu s plynem a odstranění 

regulačních překážek výrazně zlepšily 

likviditu trhů s plynem; naléhavě vyzývá 

zúčastněné strany, aby co nejdříve 

dokončily kodex pro sítě související s 

pravidly týkajícími se harmonizovaných 

struktur přenosových sazeb pro plyn; 

vypouští se 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   200 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. trvá na tom, že by dokončení 

vnitřního trhu s plynem a odstranění 

regulačních překážek výrazně zlepšily 

likviditu trhů s plynem; naléhavě vyzývá 

zúčastněné strany, aby co nejdříve 

dokončily kodex pro sítě související s 

pravidly týkajícími se harmonizovaných 

struktur přenosových sazeb pro plyn; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   201 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 
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Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. trvá na tom, že by dokončení 

vnitřního trhu s plynem a odstranění 

regulačních překážek výrazně zlepšily 

likviditu trhů s plynem; naléhavě vyzývá 

zúčastněné strany, aby co nejdříve 

dokončily kodex pro sítě související s 

pravidly týkajícími se harmonizovaných 

struktur přenosových sazeb pro plyn; 

21. zdůrazňuje, že urychlení 

liberalizace značně posílí kontrolu, kterou 

nadnárodní oligopoly získají nad trhy 

s plynem;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   202 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. trvá na tom, že by dokončení 

vnitřního trhu s plynem a odstranění 

regulačních překážek výrazně zlepšily 

likviditu trhů s plynem; naléhavě vyzývá 

zúčastněné strany, aby co nejdříve 

dokončily kodex pro sítě související s 

pravidly týkajícími se harmonizovaných 

struktur přenosových sazeb pro plyn; 

21. trvá na tom, že dokončení vnitřního 

trhu s plynem a aktualizace regulačních 

požadavků, jejich přizpůsobení obnovené 

strategii pro transformaci energetiky, by 

mohly přispět k likviditě trhů s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   203 

José Blanco López, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad 

Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. připomíná, že je i nadále třeba, aby 

národní regulační orgány aktivně 

22. připomíná, že je i nadále třeba, aby 

vlády, národní regulační orgány a hlavní 
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spolupracovaly; zainteresované strany aktivně 

spolupracovaly v oblasti přeshraničních 

investic a vedle národních zájmů nikdy 

nezapomínaly na evropskou perspektivu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   204 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. připomíná, že je i nadále třeba, aby 

národní regulační orgány aktivně 

spolupracovaly; 

22. připomíná, že je i nadále třeba, aby 

národní regulační orgány aktivně 

spolupracovaly a aby byly strategicky 

posíleny, a mohly tak poskytovat veřejnou 

službu odpovídající jejich úloze; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   205 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že je nutné vybudovat 

harmonizované struktury sazeb v celé EU 

a zvýšit transparentnost stanovování sazeb 

s cílem dosáhnout větší míry využívání 

stávajících skladišť plynu, a domnívá se, 

že kodex sítě související s pravidly 

týkajícími se harmonizovaných struktur 

přenosových sazeb pro plyn by měl 

zohlednit potřebu harmonizace;· 

vypouští se 

Or. el 

 



 

PE584.007v02-00 100/127 AM\1098401CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh   206 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že je nutné vybudovat 

harmonizované struktury sazeb v celé EU a 

zvýšit transparentnost stanovování sazeb s 

cílem dosáhnout větší míry využívání 

stávajících skladišť plynu, a domnívá se, že 

kodex sítě související s pravidly týkajícími 

se harmonizovaných struktur přenosových 

sazeb pro plyn by měl zohlednit potřebu 

harmonizace; 

23. zdůrazňuje, že je nutné vybudovat 

harmonizované struktury sazeb v celé EU a 

zvýšit transparentnost stanovování sazeb, 

včetně stejně transparentního 

zohledňování externalit, s cílem dosáhnout 

větší míry využívání stávajících skladišť 

plynu, a domnívá se, že kodex sítě 

související s pravidly týkajícími se 

harmonizovaných struktur přenosových 

sazeb pro plyn by měl zohlednit potřebu 

harmonizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   207 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že je nutné vybudovat 

harmonizované struktury sazeb v celé EU a 

zvýšit transparentnost stanovování sazeb s 

cílem dosáhnout větší míry využívání 

stávajících skladišť plynu, a domnívá se, že 

kodex sítě související s pravidly týkajícími 

se harmonizovaných struktur přenosových 

sazeb pro plyn by měl zohlednit potřebu 

harmonizace; 

23. zdůrazňuje, že je nutné vybudovat 

harmonizované struktury sazeb v celé EU a 

zvýšit transparentnost stanovování sazeb s 

cílem dosáhnout větší míry využívání 

stávajících skladišť plynu, a domnívá se, že 

kodex sítě související s pravidly týkajícími 

se harmonizovaných struktur přenosových 

sazeb pro plyn by měl zohlednit potřebu 

dalšího sbližování; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   208 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití bioplynu a další plynů z 

obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, aby 

byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití biomethanu za 

předpokladu, že je vyráběn z odpadu či 

produktů nebo vedlejších produktů, které 

nemají dopad na potřeby produkce 

potravin a krmiv, ani využívání půdy, a že 

bylo provedeno odpovídající posouzení 

dopadu na kvalitu ovzduší a že je zajištěno 

přijetí na místní úrovni a že tyto místní a 

další plyny z obnovitelných zdrojů 

odpovídají příslušným evropským normám 

kvality týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, aby 

byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   209 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití bioplynu a další plynů z 

obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití biomethanu a další plynů 

z obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; žádá v této souvislosti 
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nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, 

aby byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

Komisi, aby zvážila a vypracovala 

harmonizované technické parametry, 

kritéria kvality plynu a vytvořila strategii 

podporující případná místní nebo 

regionální síťová řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   210 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití bioplynu a další plynů z 

obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, aby 

byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití biomethanu a další plynů 

z obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu, a aby se zajistilo 

dodržování zásady „znečišťovatel platí“; v 

této souvislosti doporučuje, aby byly 

posouzeny technické parametry, kvalita 

plynu, efektivita nákladů, úspory z rozsahu 

a případná místní nebo regionální síťová 

řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   211 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití bioplynu a další plynů z 

obnovitelných zdrojů, které odpovídají 

24. podporuje návrh Komise, aby se 

umožnilo využití biomethanu a další plynů 

z obnovitelných zdrojů (např. syntetický 
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příslušným evropským normám kvality 

týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, aby 

byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

plyn produkovaný pomocí technologie 

přeměny elektřiny na plyn), které 

odpovídají příslušným evropským normám 

kvality týkajícím se přepravy, distribuce a 

skladování plynu; zdůrazňuje, že by to 

nemělo představovat další zátěž pro 

průmysl; v této souvislosti doporučuje, aby 

byly posouzeny technické parametry, 

kvalita plynu, efektivita nákladů, úspory z 

rozsahu a případná místní nebo regionální 

síťová řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   212 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona 

Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

v plném rozsahu provedly třetí energetický 

balíček, zejména pokud jde o ustanovení 

týkající se poskytnutí přístupu 

biomethanu do sítě a skladovacích 

zařízení; zdůrazňuje v této souvislosti 

směrnici 2009/73/ES, podle níž by členské 

státy měly zajistit, aby s ohledem na 

nezbytné požadavky kvality byl bioplynu a 

plynu z biomasy nebo jiným druhům 

plynu poskytnut nediskriminační přístup 

do plynárenské sítě za předpokladu, že 

tento přístup je trvale slučitelný 

s příslušnými technickými předpisy a 

bezpečnostními standardy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   213 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vybízí operátory skladovacích 

kapacit a vnitrostátní regulační orgány, 

aby vyvinuly nové flexibilní produkty a 

služby s cílem zajistit, aby bylo skladování 

atraktivnější a vytvořily se doposud 

chybějící technické, regulační a tržní 

podmínky umožňující maximální 

využívání stávajících skladovacích kapacit; 

25. vybízí provozovatele zařízení LNG 

a skladovacích zařízení, aby ve spolupráci 

s vnitrostátními regulačními orgány 
vyvinuly nové flexibilní produkty a služby, 

které jsou v souladu s platnými předpisy 

EU, s cílem zatraktivnit znovuzplyňování 

a skladování LNG a zajistit maximální 

využívání stávajících zařízení LNG a 

skladovacích zařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   214 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vybízí operátory skladovacích 

kapacit a vnitrostátní regulační orgány, aby 

vyvinuly nové flexibilní produkty a služby 

s cílem zajistit, aby bylo skladování 

atraktivnější a vytvořily se doposud 

chybějící technické, regulační a tržní 

podmínky umožňující maximální 

využívání stávajících skladovacích kapacit; 

25. vybízí provozovatele zařízení LNG 

a skladovacích zařízení a vnitrostátní 

regulační orgány, aby vyvinuly nové 

flexibilní produkty a služby s cílem zajistit, 

aby bylo skladování atraktivnější a 

vytvořily se doposud chybějící technické, 

regulační a tržní podmínky umožňující 

maximální využívání stávajících 

skladovacích kapacit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   215 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 



 

AM\1098401CS.doc 105/127 PE584.007v02-00 

 CS 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vybízí operátory skladovacích 

kapacit a vnitrostátní regulační orgány, aby 

vyvinuly nové flexibilní produkty a služby 

s cílem zajistit, aby bylo skladování 

atraktivnější a vytvořily se doposud 

chybějící technické, regulační a tržní 

podmínky umožňující maximální 

využívání stávajících skladovacích kapacit; 

25. vybízí provozovatele skladovacích 

zařízení a vnitrostátní regulační orgány, 

aby vyvinuly nové flexibilní produkty a 

služby s cílem zajistit, aby bylo skladování 

atraktivnější a vytvořily se doposud 

chybějící technické, regulační a tržní 

podmínky umožňující efektivní využívání 

stávajících skladovacích kapacit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   216 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Optimalizace úlohy skladování pro 

bezpečnost dodávek zemního plynu 

Racionalizace úlohy skladování pro 

bezpečnost dodávek zemního plynu 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   217 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; domnívá se 

proto, že za současné situace musí mít 

racionalizace skladování přednost před 
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úvahami o nové infrastruktuře pro LNG; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   218 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě by logistika v rámci 

dodavatelského řetězce nemusela mít tutéž 

schopnost reakce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   219 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu v některých členských státech 

nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, kterou 

může skladování plnit během narušení 

dodávek ve srovnání s LNG, v jehož 

případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   220 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu nabízí, a zdůrazňuje rozdílnou roli, 

kterou může skladování plnit během 

narušení dodávek ve srovnání s LNG, v 

jehož případě je v takovémto krátkodobém 

horizontu logistika v rámci dodavatelského 

řetězce poměrně nepružná; 

26. zdůrazňuje úlohu okamžitých 

služeb vysoké flexibility, které skladování 

plynu v některých zemích nabízí, a 

zdůrazňuje rozdílnou roli, kterou může 

skladování plnit během narušení dodávek 

ve srovnání s LNG, v jehož případě je v 

takovémto krátkodobém horizontu 

logistika v rámci dodavatelského řetězce 

poměrně nepružná; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   221 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. připomíná, že LNG je globálním 

statkem, jenž může být svobodně dodáván 

na světové trhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   222 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje význam odstranění 27. zdůrazňuje význam aktualizace 
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regulačních překážek pro rozvoj koncepcí 

skladování na regionální úrovni; je 

přesvědčen, některé skladovací kapacity by 

mohly nabízet mezinárodní služby 

uzpůsobené potřebám konkrétních 

zákazníků, např. skladovací služby 

související s přeshraniční dopravou; 

navrhuje, aby regionální skupiny na vysoké 

úrovni posílily svou spolupráci s cílem 

nalézt inovativní řešení, která by 

umožňovala efektivní využívání 

strategicky hodnotných aktiv na regionální 

i evropské úrovni; 

regulačních požadavků pro rozvoj 

koncepcí skladování na regionální úrovni; 

je přesvědčen, některé skladovací kapacity 

by mohly nabízet mezinárodní služby 

uzpůsobené potřebám konkrétních 

zákazníků, např. skladovací služby 

související s přeshraniční dopravou; 

navrhuje, aby regionální skupiny na vysoké 

úrovni posílily svou spolupráci s cílem 

nalézt inovativní řešení, která by 

umožňovala efektivní využívání 

strategicky hodnotných aktiv na regionální 

i evropské úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   223 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

EU jakožto hráč na mezinárodních trzích 

s LNG 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   224 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

EU jakožto hráč na mezinárodních trzích s 

LNG 

EU jakožto hráč na mezinárodních trzích 

s LNG a energií 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   225 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

očekávaných pozitivních dopadů na 

evropské trhy s plynem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   226 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, 

Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

očekávaných pozitivních dopadů na 

evropské trhy s plynem; 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

možných dopadů na evropské trhy s 

plynem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   227 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 
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zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

očekávaných pozitivních dopadů na 

evropské trhy s plynem; 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

možných dopadů na evropské trhy s 

plynem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   228 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, 

Pavel Telička, Lieve Wierinck 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

očekávaných pozitivních dopadů na 

evropské trhy s plynem; 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

možných pozitivních dopadů na evropské 

trhy s plynem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   229 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

očekávaných pozitivních dopadů na 

evropské trhy s plynem; 

28. všímá si nově vznikajícího 

globálního trendu spočívajícího ve 

zvyšování kapacity zkapalňování a jeho 

dopadů na evropské trhy s plynem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   230 

Lorenzo Fontana 
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Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. naléhavě vyzývá Komisi a 

Evropskou službu pro vnější činnost, aby 

aktivně uplatňovaly schválený akční plán 

diplomatické činnosti v oblasti energetiky 

a podporovaly transparentní a dobře 

fungující globální trh s plynem zakládající 

se na pravidlech; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   231 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. naléhavě vyzývá Komisi a 

Evropskou službu pro vnější činnost, aby 

aktivně uplatňovaly schválený akční plán 

diplomatické činnosti v oblasti energetiky 

a podporovaly transparentní a dobře 

fungující globální trh s plynem zakládající 

se na pravidlech; 

29. vybízí členské státy ke spolupráci 

při definování a provádění své 

diplomatické činnosti v oblasti energetiky 

a k podpoře bezpečnosti dodávek každého 

členského státu ve prospěch bezpečnosti 

všech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   232 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. naléhavě vyzývá Komisi a 

Evropskou službu pro vnější činnost, aby 

aktivně uplatňovaly schválený akční plán 

diplomatické činnosti v oblasti energetiky a 

29. naléhavě vyzývá Komisi a 

Evropskou službu pro vnější činnost, aby 

aktivně uplatňovaly schválený akční plán 

diplomatické činnosti v oblasti energetiky a 
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podporovaly transparentní a dobře 

fungující globální trh s plynem zakládající 

se na pravidlech; 

podporovaly transparentní a dobře 

fungující globální trh s energií zakládající 

se na pravidlech, jenž je v souladu 

s hodnotami, za nimiž Unie stojí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   233 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   234 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   235 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   236 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit 

energetickou nezávislost evropských států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   237 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 
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Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

uplatňovat systém kontrol kvality u 

dovozu LNG, jenž zaručí, že ve všech 

fázích životního cyklu plynu nebude 

docházet k únikům methanu; v této 

souvislosti naléhavě vyzývá Evropskou 

komisi a Evropskou službu pro vnější 

činnost, aby zajistily, že výrobní podmínky 

splňují vysoké standardy vyžadované 

v Evropské unii a členských státech, že 

produkující země, z nichž většina není 

členem OECD, byla podrobena 

nezávislým auditům a kontrolám kvality a 

že nebude upřednostňován LNG, který 

není v souladu s těmito vysokými 

standardy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   238 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné 

odstranit veškeré bariéry pro globální 

volný obchod s LNG; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá tvůrce politik USA, aby 

zvýšili investiční jistotu zavedením 

jednoznačných kritérií a lhůt pro proces 

schvalování dovozu plynu ze zemí, které 

neuzavřely dohodu o volném obchodu; 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné zvyšovat 

na fórech pro globální volný obchod 

povědomí o ekologických, klimatických a 

sociálních dopadech dováženého LNG; 

žádá v této souvislosti Komisi, aby po 

dodavetelích plynu vyžadovala, aby 

výrobní podmínky splňovaly standardy 

produkce vyžadované v EU, a členské 

státy, aby odmítaly LNG produkovaný za 

podmínek, jež nesplňují jejich vlastní 

vnitrostátní standardy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   239 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Miapetra 

Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard 

Martin, Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné odstranit 

veškeré bariéry pro globální volný obchod 

s LNG; v této souvislosti naléhavě vyzývá 

tvůrce politik USA, aby zvýšili investiční 

jistotu zavedením jednoznačných kritérií a 

lhůt pro proces schvalování dovozu plynu 

ze zemí, které neuzavřely dohodu o volném 

obchodu; 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné odstranit 

bariéry pro globální volný obchod s LNG, 

jehož produkce musí být udržitelná; v této 

souvislosti naléhavě vyzývá tvůrce politik 

USA, aby zvýšili investiční jistotu 

zavedením jednoznačných kritérií a lhůt 

pro proces schvalování dovozu plynu ze 

zemí, které neuzavřely dohodu o volném 

obchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   240 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. upozorňuje, že s ohledem na 

prognózy nárůstu dodávek LNG 

v následujících letech by tato strategie 

mohla být doplněna o posouzení potřeb, 

pokud jde o tankery na LNG, a opatření, 

která loďařskému průmyslu EU umožní 

využívat výhod předpokládaného nárůstu 

objemu dopravy, čímž se tomuto odvětví 

pomůže dosáhnout jeho cíle 20 % HDP do 

roku 2020; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   241 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. připomíná, že u veškerého 

mezinárodního obchodu s energií musí 

být zohledňována jeho slučitelnost 

s hlavními cíli, především pak s bojem 

proti změně klimatu a mírem a stabilitou; 

vzhledem k tomu, že ne všechny zdroje 

jsou rovnocenné, měly by navíc veškeré 

dovozy do Unie spojené s konrétním 

zdrojem splňovat podobná pravidla, jako 

jsou pravidla uplatňovaná u téhož zdroje v 

Evropské unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   242 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. domnívá se, že těžba břidlicového 

plynu pomocí hydraulického štěpení 

nepřispívá k naplňování cílů EU v oblasti 

klimatu kvůli únikům methanu, jehož 

emise skleníkových plynů jsou 

mnohonásobně vyšší než emise CO2, a 

proto je nelze považovat za nízkouhlíkový 

zdroj energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   243 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 
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Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. zdůrazňuje, že rozvoj LNG by měl 

být slučitelný se snižováním závislosti EU 

nebo dovozu plynu a neměl by usnadňovat 

vstup plynu produkovaného pomocí 

hydraulického štěpení na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   244 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. domnívá se, že obchod s LNG mezi 

EU a USA by zcela integroval trh EU 

s plynem do světového trhu s plynem a 

podstatně by přispěl k dokončení 

vnitřního trhu s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   245 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30b. bere na vědomí obavy veřejnosti 

z hydraulického štěpení a negativní 

důsledky této technologie pro naplňování 

dlouhodobých cílů EU týkajících se 

dekarbonizace, jakož i pro klima, životní 

prostředí a veřejné zdraví, přičemž tyto 

účinky jsou přeshraniční; bere na vědomí, 

že skladba zdrojů energie je především 
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v pravomoci členských států a že některé 

členské státy zakázaly frakování na svém 

území, naléhavě vyzývá Komisi, aby 

členským státům doporučila nedovážet 

LNG získaný na základě frakování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   246 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30b. vybízí Komisi, aby východní 

Středomoří a kaspickou oblast považovala 

z hlediska možností obchodování s energií 

a dostupných zdrojů za důležité případové 

studie pro svou diplomatickou činnost v 

oblasti energetiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   247 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává možné riziko LNG pro 

klima z důvodu úniků methanu po celou 

dobu životního cyklu plynu; podporuje 

provedení dalšího vědeckého výzkumu 

zaměřeného na přesné dopady LNG 

v průběhu jeho celého životního cyklu na 

emise skleníkových plynů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   248 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál plynu jakožto 

zvláštního nosiče energie, jenž může 

uspokojit některé velmi specifické potřeby 

v období transformace energetiky na 

systém plně využívající obnovitelné zdroje, 

a to v silniční i námořní dopravě; 

zdůrazňuje, že by větší využívání plynu v 

nákladní dopravě mohlo nahrazením 

těžších uhlovodíků přispět ke snížení 

celosvětových emisí CO2; připomíná, že 

veškerá opatření musí být posuzována 

z hlediska jejich celkového dopadu na 

emise skleníkových plynů, přičemž je 

třeba přihlédnout k negativnímu dopadu 

úniků plynu při těžbě, přepravě a 

distribuci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   249 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

paliva v silniční i námořní dopravě; 

zdůrazňuje, že by větší využívání LNG v 

nákladní dopravě mohlo přispět ke snížení 

celosvětových emisí CO2, SOx and NOx, 

zejména pak větším počtem motorů na 

LNG v námořní dopravě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   250 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

alternativního paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2 za 

předpokladu, že se během všech fází 

životního cyklu plynu zamezí únikům 

methanu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   251 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2 a oxidů 

dusíku (NOx) a eliminaci oxidů síry 

(SOx) a částic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   252 

Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, 

Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, Csaba Molnár 
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Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál LNG v silniční i 

námořní dopravě; zdůrazňuje, že by větší 

využívání LNG v nákladní dopravě mohlo 

přispět ke snížení celosvětových emisí 

CO2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   253 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2; 

31. uznává potenciál LNG jakožto 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že by větší využívání 

LNG v nákladní dopravě mohlo přispět ke 

snížení celosvětových emisí CO2 a 

hlukového znečištění; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   254 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily úplné provedení směrnice 

2014/94/EU o alternativních palivech, 

včetně zřízení čerpacích stanic s LNG 

podél koridorů TEN-T a v námořních a 

vnitrozemských přístavech, a to 

vytvořením harmonizovaného 
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regulačního a normalizačního rámce, jenž 

podpoří rozvoj použití LNG jakožto 

alternativního paliva pro silniční a 

námořní dopravu a nahradí konvenční 

paliva způsobující větší znečištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   255 

Neoklis Sylikiotis, Lefteris Christoforou, Eva Kaili, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. zdůrazňuje, že východní 

Středomoří je do budoucna slibným 

zdrojem dodávek plynu do EU, přičemž 

významné zdroje se nacházejí ve 

výlučných ekonomických zónách Egypta, 

Izraele, Libanonu a Kypru; energetické 

potřeby EU nikdy nepokryje jediný zdroj 

energie a diverzita domácích i 

zahraničních trhů má zásadní význam; je 

tudíž třeba aktivně usilovat o rozvoj svých 

konvenčních zdrojů plynu objevených na 

Kypru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   256 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, 

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Edouard Martin, 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. zdůrazňuje, že EU by měla 

rozšiřování použití LNG jakožto 
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alternativního paliva nadále podporovat 

pouze tehdy, pokud nahrazuje konvenční 

paliva způsobující větší znečištění a 

nenahrazuju obnovitelné zdroje energie 

v souladu s cíli v oblasti udržitelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   257 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. zdůrazňuje skutečnost, že hustá síť 

palivových infrastruktur je základním 

předpokladem pro zásadní rozvoj LNG 

jakožto alternativního paliva v odvětví 

dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   258 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také představovat 

významný obchodní přínos; 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo 

představovat významný obchodní přínos; 

upozorňuje, že takové přínosy by měly být 

v rovnováze s dopady souvisejícími s LNG 

na životní prostředí a zdraví, u nichž je 

nezbytné provést další výzkum; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   259 

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také představovat 

významný obchodní přínos; 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

ke splnění cílů politiky v oblasti klimatu za 

předpokladu, že se během všech fází 

životního cyklu plynu zamezí únikům 

methanu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   260 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také představovat 

významný obchodní přínos; 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, u nichž musí být 

provedeno celkové posouzení, přičemž 

zvláštní pozornost je třeba věnovat 

bezpečnosti v dotčených oblastech, by 

mohlo přispět nejen ke splnění cílů politiky 

v oblasti klimatu, ale mohlo by také 

představovat významný obchodní přínos; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   261 

Lorenzo Fontana 
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Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také představovat 

významný obchodní přínos; 

32. konstatuje, že využití technologií 

LNG malého rozsahu v určitých oblastech, 

jako je dálková doprava nebo průmyslové 

vysoce výkonné aplikace, by mohlo přispět 

nejen ke splnění cílů politiky v oblasti 

klimatu, ale mohlo by také představovat 

významný obchodní přínos, neboť ve 

srovnání se stlačeným zemním plynem 

umožňuje dopravu na delší vzdálenosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   262 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. naléhavě žádá, aby dopravní 

politiky, např. podle směrnice 2014/94 o 

zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva, kladly větší důraz na přechod na 

zemní plyn s cílem zvýšit kvalitu ovzduší, 

neboť plyn je v přepravě těžkých nákladů 

jedinou alternativou k motorové naftě; 

v tomto smyslu existuje také prostor 

k úvahám o vytvoření kontrolní oblasti 

emisí v oblasti Středozemního moře za 

účelem snížení emisí z námořní dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   263 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 



 

PE584.007v02-00 126/127 AM\1098401CS.doc 

CS 

Bod 32 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, 

aby bylo v evropských námořních 

přístavech zřízeno dostatečné množství 

čerpacích stanic s LNG, aby plavidla 

vnitrozemské plavby nebo námořní 

plavidla používající LNG mohla být 

provozována ve všech evropských mořích 

a vodách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   264 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32b. domnívá se, že podpora používání 

zemního plynu jakožto alternativního 

paliva v dopravě je důležitou globální 

výzvou, a žádá, aby byl přijat závazek ke 

snižování emisí, a to prostřednictvím 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní 

organizace (IMO); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   265 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě, Komisi, 

členským státům, sekretariátu 

33. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě, Komisi, 

Účetnímu dvoru, členským státům, 
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Energetického společenství a smluvním 

stranám Energetického společenství. 

sekretariátu Energetického společenství a 

smluvním stranám Energetického 

společenství. 

Or. en 

 


