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Pozměňovací návrh 1
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství, environmentální,
zahraniční, obchodní a rozvojové politiky a 
politiky v oblasti klimatu, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Justas Vincas Paleckis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky a politiky 
v oblasti změny klimatu, aby byla zajištěna 
její účinnost i soudržnost a důvěryhodnost 
zahraniční politiky EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství, zahraniční a
obchodní politiky a politiky v oblasti 
lidských práv, demokracie a rozvoje, aby 
byla zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi, že energetická
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

1. trvá na okamžitém sladění energetické 
politiky EU s dalšími prioritními politikami 
Unie, včetně politik bezpečnosti a 
sousedství a zahraniční, obchodní 
a rozvojové politiky, aby byla zajištěna její 
účinnost i soudržnost a důvěryhodnost 
zahraniční politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 

1. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
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prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;
upozorňuje, že snaha o zajištění 
energetické nezávislosti EU rovněž 
přispívá k tomu, aby EU hrála důležitější 
úlohu na světové scéně;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná Komisi, že hlavní zásadou 
energetické politiky EU by mělo být 
zajištění dodávek energie a snížení vysoké 
energetické závislosti EU v této oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy pro případ, že 
nebude dosaženo celosvětových dohod o 
ochraně klimatu;

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by se měla zaměřit na dobré volby, tedy 
zavedení vysokého podílu energie 
z obnovitelných zdrojů a vysoké 
energetické účinnosti, aby neohrozila 
konkurenceschopnost Unie tím, že bude 
příliš závislá na externích dodavatelích 
fosilních paliv, jejichž ceny se 
pravděpodobně v budoucnu výrazně zvýší, 
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ani by neměla umožnit riziko úniku uhlíku; 
za tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy na ochranu 
konkurenceschopnosti EU pro případ, 
že nebude dosaženo celosvětových dohod 
o ochraně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Graham Watson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy pro případ, že 
nebude dosaženo celosvětových dohod o 
ochraně klimatu;

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by měla prostřednictvím rozvoje zelené 
ekonomiky spíše posílit a nikoliv ohrozit 
konkurenceschopnost Unie, ani umožnit 
riziko úniku uhlíku; za tímto účelem 
vyzývá Komisi, aby připravila iniciativy 
pro případ, že nebude dosaženo 
celosvětových dohod o ochraně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Konrad Szymański

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy pro případ, že 
nebude dosaženo celosvětových dohod o 
ochraně klimatu;

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, aby 
připravila iniciativy pro případ, že nebude 
dosaženo celosvětových dohod o ochraně 
klimatu, a aby předložila doplňkové 
posouzení a začlenila do něj návrhy 
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doporučených opatření, jimiž by bylo 
možné předejít riziku úniku uhlíku v 
důsledku přemístění výroby mimo EU, a 
zejména posouzení dalších možností 
vývoje v případě, že budou omezena nebo 
zcela zrušena celosvětová opatření v 
oblasti snížení emisí uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy pro případ, že 
nebude dosaženo celosvětových dohod o 
ochraně klimatu;

2. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
by neměla ohrozit konkurenceschopnost 
Unie, ani umožnit riziko úniku uhlíku; za 
tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby připravila iniciativy pro případ, že 
nebude dosaženo celosvětových dohod o 
ochraně klimatu; připomíná, že by 
energetická politika EU měla být založena 
na vyrovnaném přístupu mezi třemi pilíři 
zaměřenými na provádění opatření, která 
by zajistila bezpečnou, udržitelnou a 
konkurenceschopnou energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje vývoj na světovém trhu s 
energií včetně nárůstu důležitosti zemního 
plynu z nekonvenčních zdrojů a nových 
technologií, změny vzorců nabídky a 
poptávky i objevení se nových zemí výroby 
a tranzitu, který by měl být brán v potaz i 
při utváření energetické politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že Smlouva o EU 
požaduje solidaritu mezi členskými státy, 
která by měla být součástí jak jejich 
každodenní práce, tak i krizového řízení 
vnitřní i vnější energetické politiky; žádá 
Komisi, aby poskytla jasnou definici 
„energetické solidarity“ a zajistila tak, 
že ji budou dodržovat všechny členské 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Graham Watson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby stanovily 
strategické priority v oblasti vnější 

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby stanovily 
strategické priority v oblasti vnější 
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energetické politiky a současně 
prostřednictvím zapojení klíčových 
partnerů jako USA a pět zemí skupiny 
BRICS usilovaly o aktivní politiku 
v oblasti klimatu;

energetické politiky a současně 
prostřednictvím zapojení všech smluvních 
stran Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, mezi 
něž patří i USA a pět zemí skupiny 
BRICS, a dalších partnerů, například 
Tchaj-wanu, usilovaly o aktivní politiku 
v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby stanovily 
strategické priority v oblasti vnější 
energetické politiky a současně 
prostřednictvím zapojení klíčových 
partnerů jako USA a pět zemí skupiny 
BRICS usilovaly o aktivní politiku 
v oblasti klimatu;

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby řádně uvážily 
vysokou míru energetické závislosti 
Evropy, stanovily strategické priority 
v oblasti vnější energetické politiky a 
současně prostřednictvím zapojení 
klíčových partnerů jako USA a pět zemí 
skupiny BRICS usilovaly o aktivní politiku 
v oblasti klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby stanovily 
strategické priority v oblasti vnější 
energetické politiky a současně 
prostřednictvím zapojení klíčových 

3. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ), aby stanovily 
strategické priority v oblasti vnější 
energetické politiky a současně 
prostřednictvím zapojení klíčových 
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partnerů jako USA a pět zemí skupiny 
BRICS usilovaly o aktivní politiku 
v oblasti klimatu;

partnerů jako USA a země skupiny BRICS 
usilovaly o aktivní politiku v oblasti 
klimatu; vyzdvihuje zejména nutnost 
prohloubit dialog o strategických 
otázkách společného zájmu v oblasti 
energetiky, aby mohla být posílena
spolupráce v energetické politice 
i spolupráce při výzkumu v rámci 
příslušných fór, například Rady 
pro energetiku EU-USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. dále zdůrazňuje vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu 
ve Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU 
a příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU 
i EU jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že by si EU měla v rámci 
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udělování povolení vrtat a vymezovat 
výlučné ekonomické zóny zachovat 
vysokou úroveň svých politických 
schopností, aby nedošlo k neshodám 
se třetími zeměmi; zdůrazňuje, že energie 
by měla sloužit jako hybná síla míru, 
spolupráce a stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná význam široké spolupráce 
v arktické oblasti, zejména mezi zeměmi 
z euroatlantické oblasti; vyzývá proto 
Komisi, aby předložila ucelené posouzení 
přínosů a rizik, pokud jde o působení EU 
v arktické oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. naléhavě vyzývá k vysoké obezřetnosti, 
pokud jde o těžbu ropy a zemního plynu 
v Arktidě; vzhledem k velké zranitelnosti a 
nepostradatelnosti oblastí obzvláště 
ve vysoké Arktidě by nemělo dojít k žádné 
těžbě, ledaže by podrobná vědecká analýza 
rizik prokázala, že lze předejít všem typům 
ohrožení životního prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. trvá na diverzifikaci zdrojů energie 
jako jediném způsobu, jak zajistit 
energetickou bezpečnost Unie; za tímto 
účelem naléhavě vyzývá Komisi, 
aby posílila vztahy v oblasti energetiky 
se zeměmi v rámci evropské politiky 
sousedství a zeměmi střední Asie; zároveň 
vyzývá všechny stávající i budoucí podniky 
v energetickém odvětví, které působí 
na území Unie, aby přísněji uplatňovaly 
a dodržovaly třetí energetický balíček;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Graham Watson

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. zdůrazňuje, že vzhledem k velké 
závislosti Unie na dovozu energie 
představuje diverzifikace zdrojů dodávek 
energie a přepravních tras a rozvoj 
domácích zdrojů obnovitelné energie EU 
naléhavou a zásadní složku, jež podporuje 
vnější bezpečnostní politiku Unie, její 
strategickou úlohu a nezávislost její 
zahraniční politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3g. je přesvědčen, že účinnější správa 
na globální úrovni by zlepšila spolupráci 
s výrobními, tranzitními 
a spotřebitelskými zeměmi; věří, že EU by 
proto měla hrát zásadní úlohu 
v mezinárodním řízení energetické 
politiky, aby podporovala transparentní 
a nediskriminační zásady, usilovala 
o dosažení udržitelnosti, snižovala ceny 
a transakční náklady a určovala pobídky 
pro účastníky trhu s cílem podporovat 
konkurenci v oblasti cen a kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3h. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní soubor krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých priorit 
v oblasti energetické politiky ve vztahu 
ke svým sousedům s cílem vytvořit 
společnou právní oblast založenou 
na zásadách acquis a na pravidlech 
vnitřního trhu s energií; zdůrazňuje 
význam dalšího rozšiřování energetického 
společenství, a to zejména o země 
východního partnerství, střední Asie 
a Středomoří, a vytvoření právních 
kontrolních mechanismů, s jejichž pomocí 
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bude řešeno nedostatečné uplatňování 
acquis;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu 
a dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že 
cíle EU v oblasti klimatu musejí být 
z tohoto důvodu v souladu s projekty EU v 
oblasti investic do infrastruktury 
zaměřenými na diverzifikaci zásobovacích 
tras a zvyšování energetické bezpečnosti 
Unie;

4. požaduje, aby byly projekty EU v oblasti 
infrastruktury zaměřené na diverzifikaci 
zásobovacích tras a zvyšování energetické 
bezpečnosti Unie v souladu s cíli EU
a mezinárodními závazky v oblasti 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; připomíná proto, že
je důležité urychleně dokončit energetické 
propojení se sousedními zeměmi, a posílit 
tak vztahy s těmito zeměmi i energetickou 
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důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a 
zvyšování energetické bezpečnosti Unie;

bezpečnost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 
důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a zvyšování 
energetické bezpečnosti Unie;

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice, a to v plném 
souladu s právními předpisy v oblasti 
vnitřního trhu s energií; zdůrazňuje, 
že cíle EU v oblasti klimatu musejí být 
z tohoto důvodu v souladu s dlouhodobými
projekty EU v oblasti investic 
do infrastruktury zaměřenými 
na diverzifikaci zásobovacích tras 
a zvyšování energetické bezpečnosti Unie, 
jako jsou jižní koridor nebo plynovod 
Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
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zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 
důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a zvyšování 
energetické bezpečnosti Unie;

zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; je znepokojen 
nedostatkem podpory pro další 
pokračování původního projektu Nabucco 
i jiných jasných alternativ vedoucích 
k diverzifikaci dodávek zemního plynu 
do jihovýchodní a střední Evropy; 
zdůrazňuje, že cíle EU v oblasti klimatu 
musejí být z tohoto důvodu v souladu 
s projekty EU v oblasti investic do 
infrastruktury zaměřenými na diverzifikaci 
zásobovacích tras a zvyšování energetické 
bezpečnosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Graham Watson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 
důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a zvyšování 
energetické bezpečnosti Unie;

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, nejen 
pokud jde o ropu, uhlí a plyn, ale také 
o elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů, a to zejména se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, 
vyžadují vhodné nástroje, předvídatelnost, 
stabilitu a dlouhodobé investice; 
zdůrazňuje, že cíle EU v oblasti klimatu 
musejí být z tohoto důvodu v souladu 
s projekty EU v oblasti investic do 
infrastruktury zaměřenými na diverzifikaci 
zásobovacích tras pro fosilní paliva 
i elektřinu a zvyšování energetické 
bezpečnosti Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a 
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 
důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a zvyšování 
energetické bezpečnosti Unie;

4. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu a
dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že cíle 
EU v oblasti klimatu musejí být z tohoto 
důvodu v souladu s projekty EU v oblasti 
investic do infrastruktury zaměřenými na 
diverzifikaci zásobovacích tras a zvyšování 
energetické bezpečnosti Unie a musejí se 
zaměřit zvláště na rozvoj domácích 
energetických zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. v souvislosti se strategickým přístupem 
k vnějším dodávkám energie vyzývá 
k tomu, aby byly v jednáních 
s rozvojovými zeměmi o záležitostech 
v oblasti energetiky zohledněny prvořadé 
rozvojové cíle EU, tedy demokracie a 
lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že energetická politika EU 
nesmí žádným způsobem odporovat 
základním zásadám, na nichž byla 
vybudována EU, a to zejména s ohledem 
na demokracii a lidská práva; vyzývá v 
této souvislosti Komisi, aby ve vztazích 
v oblasti energetiky upřednostňovala ty 
země výroby a tranzitu, které sdílejí a 
podporují stejné hodnoty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje význam transparentnosti, 
demokratického dohledu a zapojení 
občanské společnosti ve vztazích s třetími 
zeměmi v oblasti energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Norbert Neuser

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. upozorňuje na komplexní vztah mezi 
vývojem v oblasti dodávek energie, 
potravin a jejich zabezpečením, zejména 
s ohledem na neudržitelná biopaliva první 



AM\916432CS.doc 19/25 PE496.671v02-00

CS

generace, která mohou mít ze sociálního 
hlediska i z hlediska životního prostředí 
na rozvojové země negativní dopad; 
doporučuje proto, aby byly navýšeny 
investice a podpořen rozvoj udržitelných 
biopaliv nové generace z odpadních 
zemědělských produktů a řas;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. je přesvědčen, že s ohledem 
na strategicky významné projekty v oblasti 
infrastruktury, které ovlivňují zabezpečení 
dodávek energie pro EU jako celek, 
by Rada měla Komisi udělit mandát 
k vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v případě 
jiných mezivládních dohod, u nichž se má 
za to, že budou mít významný dopad 
na dlouhodobé cíle energetické politiky 
EU, zejména na její energetickou 
nezávislost; v tomto ohledu vítá pokrok, 
který Komise učinila v jednáních 
o smlouvě mezi EU, Ázerbájdžánem 
a Turkmenistánem o vybudování soustavy 
transkaspických plynovodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. vítá vytvoření mechanismu na výměnu 
informací o mezivládních dohodách mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 
energetické politiky, jelikož se zaměřuje 
na zvýšení transparentnosti, koordinace 
a účinnosti politik v EU jako celku; 
zdůrazňuje přínos tohoto mechanismu pro 
výměnu informací s cílem vytvářet vnitřní 
i vnější energetické politiky EU ve 
střednědobém i dlouhodobém měřítku na 
informovaném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované
nařízení Ruské federace, jež ruským 
energetickým společnostem zakazuje 
spolupráci s institucí EU;

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; trvá 
na tom, že se od každého podniku 
v odvětví energetiky očekává plná 
spolupráce s vyšetřovacími orgány, 
a odsuzuje politicky motivované nařízení 
Ruské federace, jež ruským energetickým 
společnostem zakazuje spolupráci 
s institucí EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované 
nařízení Ruské federace, jež ruským 
energetickým společnostem zakazuje
spolupráci s institucí EU;

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Smlouvy o energetické chartě a 
pravidel třetího energetického balíčku; 
vyzývá Komisi, aby ve vztahu ke všem 
podnikům v odvětví energetiky, které 
působí na území Unie, zavedla a účinně 
uplatňovala pravidla hospodářské soutěže 
EU; v tomto ohledu vítá nedávné 
vyšetřování protisoutěžního jednání 
společnosti Gazprom a odsuzuje politicky 
motivované nařízení Ruské federace, jež 
ruským energetickým společnostem brání 
ve spolupráci s institucemi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Graham Watson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
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protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované 
nařízení Ruské federace, jež ruským 
energetickým společnostem zakazuje 
spolupráci s institucí EU;

protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované 
nařízení Ruské federace, jež ruským 
energetickým společnostem zakazuje 
spolupráci s institucí EU; vyzývá Komisi, 
aby navrhla vhodnou odpověď na toto 
nařízení a zajistila, aby mohlo pokračovat 
vyšetřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Justas Vincas Paleckis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované 
nařízení Ruské federace, jež ruským 
energetickým společnostem zakazuje 
spolupráci s institucí EU;

5. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a odsuzuje politicky motivované 
nařízení prezidenta Ruské federace, 
jež ruským energetickým společnostem 
zakazuje spolupráci s institucí EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 40
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
začlenění tzv. „doložky o energetické 
bezpečnosti“ do všech obchodních dohod 
a dohod o přidružení, partnerství 
a spolupráci se zeměmi výroby a tranzitu, 
přičemž by tato doložka stanovila kodex 
chování a explicitně uváděla opatření, 
jež budou přijata v případě jakékoli 
jednostranné změny podmínek jedním 
z partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba vypořádat se 
s očekávaným zvýšením dovozu plynu 
ze třetích zemí do EU v krátkodobém 
i střednědobém měřítku; znovu opakuje, 
že pro některé regiony a členské státy 
tento úkol úzce souvisí se závislostí 
na jediné dodavatelské třetí zemi, pokud 
jde o dovoz plynu a ropy; uznává, 
že řešení tohoto úkolu vyžaduje mimo jiné 
posílení úlohy domácích energetických 
zdrojů, které mají zásadní význam 
pro zajištění konkurenceschopnosti 
a bezpečnosti dodávek, a činnosti 
zaměřené na rozšíření škály dodavatelů, 
zdrojů a tras pro dodávky energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jacek Saryusz-Wolski
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Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. uznává, že strategickým cílem by 
v tomto ohledu mělo být do roku 2020 
vybudovat jižní koridor pro přepravu 
zemního plynu a zajistit trasu pro dodávky 
do EU pokrývající přibližně 10–20 % 
poptávky EU po zemním plynu, aby měl 
každý evropský region fyzický přístup 
k alespoň dvěma různým zdrojům 
zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k užší spolupráci mezi Radou, 
Komisí a Evropskou službou pro vnější 
činnost, aby mohly v otázkách, které se 
týkají vnější energetické politiky, 
vystupovat a jednat společně.

6. vyzývá k užší spolupráci mezi
Evropským parlamentem, Radou, Komisí 
a Evropskou službou pro vnější činnost v 
otázkách, které se týkají vnější energetické 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k užší spolupráci mezi Radou, 
Komisí a Evropskou službou pro vnější 

6. vyzývá k užší spolupráci mezi Radou, 
Komisí a Evropskou službou pro vnější 
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činnost, aby mohly v otázkách, které se 
týkají vnější energetické politiky, 
vystupovat a jednat společně.

činnost, aby mohly v otázkách, které se 
týkají vnější energetické politiky, 
vystupovat a jednat společně; zdůrazňuje 
potřebu vytvořit v rámci ESVČ oddělení 
pro energetickou politiku a zapojit 
delegace EU do vedení diplomatických 
jednání o energii v konkrétních místech; 
připomíná, že Evropský parlament by měl 
být pravidelně informován o vývoji v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Konrad Szymański

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k užší spolupráci mezi Radou, 
Komisí a Evropskou službou pro vnější 
činnost, aby mohly v otázkách, které se 
týkají vnější energetické politiky, 
vystupovat a jednat společně.

6. vyzývá k větší solidaritě mezi členskými 
státy a k užší spolupráci mezi Radou, 
Komisí a Evropskou službou pro vnější 
činnost, aby mohly v otázkách, které se 
týkají vnější energetické politiky, 
vystupovat a jednat společně.

Or. en


