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Pozměňovací návrh 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cíle (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně;

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada předloží 
v reakci na tyto otázky realistická, ale 
ambiciózní řešení, která se osvědčí jak 
v krátkodobém, tak i dlouhodobém 
výhledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada bude 
tyto otázky řešit na základě realistického, 



PE522.926v01-00 4/101 AM\1008877CS.doc

CS

ambiciózně; ale ambiciózního, pružného, nákladově 
efektivního a technologicky neutrálního 
přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně;

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně a že Evropské unii s jejími 
odbornými znalostmi a zkušenostmi 
v oblasti energetiky zajistí a zachová 
udržitelnou konkurenční výhodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně;

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky a 
v souladu se závazky, na které v Paříži 
v roce 2015 přistoupí i ostatní světové 
ekonomiky;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně;

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně; vítá rovněž Komisí daný 
příslib, že do konce tohoto roku poskytne 
doplňující údaje, které se týkají mj. 
složení cen energie v jednotlivých 
členských státech; žádá, aby tyto údaje 
byly k dispozici ještě předtím, než budou 
předloženy jakékoli návrhy politických 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat realisticky, ale 
ambiciózně;

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 a očekává, že Evropská rada na tyto 
otázky bude reagovat ambiciózně a 
realisticky;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá oznámení Komise, že do konce 
tohoto roku poskytne doplňující údaje, 
které se týkají mj. složení cen energie 
v jednotlivých členských státech; žádá, 
aby tyto údaje byly zpřístupněny 
konečným spotřebitelům a zohledněny ve 
všech budoucích návrzích politických 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje v této souvislosti na riziko 
stále častějšího fenoménu úniku uhlíku, 
tj. dalšího přesouvání energeticky 
náročných odvětví za hranice EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že cílem, na kterém se 
dohodlo mezinárodní společenství, je 
udržet střední hodnotu globálního 
oteplení nižší než 2 °C oproti 
předindustriální úrovni; naléhavě vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby si s ohledem 
na dopady změny klimatu na nejméně 
rozvinuté země stanovily jako cíl 
maximální zvýšení teploty o 1,5 °C oproti 
předindustriální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí nedávno zveřejněnou 
první část páté hodnotící zprávy 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), která byla přijata dne 27. září 
2013 a která potvrzuje, že globální 
oteplování je z 95 % důsledkem lidské 
činnosti (podle čtvrté zprávy z 90 %), a 
varuje před možnými důsledky nečinnosti 
pro stabilitu našeho ekosystému;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními politikami 
na základě spojení stávajících cílů s 
jasným důrazem na potřebu omezení 
jejich počtu,  což napomůže zjednodušení 
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bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

regulačního rámce a umožní zachovat si 
reálnou kontrolu nad vzájemnými 
vazbami stávajících politik a cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat řešením problémů, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a udržitelnost, a stanoví za 
tímto účelem závazné cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou zabývat tématy, 
jako je konkurenceschopnost, energetická 
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konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

Or. pt

Pozměňovací návrh 223
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, zvyšování počtu 
pracovních míst, energetická bezpečnost, 
energetická chudoba a klimatické cíle 
(například snížení emisí skleníkových 
plynů, obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost);

Or. ro

Pozměňovací návrh 224
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
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zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická
účinnost);

zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle zahrnující
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetickou
účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený a 
pružný přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost); je v tomto ohledu přesvědčen, že 
cíle v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů bude nejefektivněji dosaženo na 
základě politiky, která bude technologicky 
neutrální a bude odpovídat přijatým 
mezinárodním závazkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a nezávislost a klimatické cíle 
(například snížení emisí skleníkových 
plynů, obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost);

Or. es

Pozměňovací návrh 227
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost); žádá Komisi, aby zajistila 
důsledné monitorování realizace těchto 
cílů, které umožní včas rozpoznat a 
zmírňovat jejich vzájemné konflikty;

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle; připomíná, že 
zastřešujícím klimatickým cílem je 
nákladově efektivní snižování emisí 
skleníkových plynů a současně s tím i 
podpora vývoje nových technologií, 
konkurenceschopnosti a energetické 
účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost, dostupné ceny energie a 
udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený a 
pružný přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost); zdůrazňuje, že předpokladem 
toho je vzájemná shoda jednotlivých 
politik, přičemž politika v oblasti klimatu 
nemůže být s ostatními politikami 
v rozporu a nemůže mít ani žádnou vyšší 
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prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. žádá Komisi, aby uplatňovala ucelený 
přístup, který bude založen na vzájemném 
posilování politik v oblasti energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a 
snižování emisí skleníkových plynů, 
jejichž nákladová efektivnost by měla být 
zvyšována koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou zabývat tématy, 
jako je konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost, klimatické cíle a 
reindustrializace; zdůrazňuje, že budoucí 
politika EU v oblasti klimatu a energetiky 
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účinnost); musí být orientována směrem, který 
přispěje k naplnění záměru Evropské 
komise zvýšit na 20 % podíl 
celoevropského průmyslu na tvorbě HDP;

Or. de

Stávající rámec politiky v oblasti energetiky a klimatu zvyšuje náklady na energii, 
jednostranným způsobem zatěžuje evropské hospodářství, a je tak v rozporu s nově 

stanoveným reindustrializačním cílem Evropské komise, jímž je zvýšit podíl evropského 
průmyslu na 20 % HDP (v roce 2012 tento podíl opětovně klesl, a to z 15,5 % na 15,1 %).

Pozměňovací návrh 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. vyzývá Radu a Komisi, aby jako součást 
rámce politiky EU v oblasti klimatu a
energetiky do roku 2030 přijaly a
realizovaly tři závazné ambiciózní cíle
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů, obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, neboť tyto tři cíle 
představují nejvhodnější nástroje k 
zajištění toho, aby cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky bylo dosaženo
nákladově efektivním způsobem a 
v časovém horizontu do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 2



PE522.926v01-00 16/101 AM\1008877CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. trvá na tom, aby Komise ve svém 
nadcházejícím sdělení navrhla nový 
klimatický a energetický balíček pro 
období do roku 2030, který bude 
zahrnovat tři závazné a vzájemně se 
posilující hlavní cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů, obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený 
přístup, jehož účinnost a nákladová 
efektivnost by měly být posíleny 
koordinovanými a koherentními 
politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je 
konkurenceschopnost, energetická 
bezpečnost a klimatické cíle (například 
snížení emisí skleníkových plynů,
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

2. vyzývá Radu, aby schválila jako součást 
rámce politiky EU v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030 přístup, který 
v sobě bude slučovat koordinované, 
soudržné a ambiciózní závazné cíle 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů
energie a zvyšování energetické účinnosti, 
a vyzývá členské státy a Komisi, aby tento 
přístup uplatňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že postup dekarbonizace 
bude v jednotlivých členských státech 
záviset na odlišném podílu 
nízkouhlíkových technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, jaderné 
energetiky a zachycování a ukládání 
uhlíku (CCS), bude-li tato technologie 
včas dostupná; poukazuje na to, že vyšší 
míra integrace energie z obnovitelných 
zdrojů si vyžádá značné rozšíření 
přenosových a distribučních sítí, 
dodatečné nastavitelné záložní kapacity 
nebo skladovací kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. pokud jde o klimatické cíle pro období 
do roku 2030, mohou se stát cenným 
přínosem za předpokladu, že nebudou 
chápány izolovaně: energetická účinnost 
usnadňuje dosažení cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, 
zároveň však v poměru k celkové 
poptávce, která je požadavkem energetické 
účinnosti mírněna, snižuje absolutně 
vyjádřený podíl energie z obnovitelných 
zdrojů (včetně nezbytných vstupních 
investic); cíl v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů zároveň orientuje 
energetické rozpočty na neuhlíkové 
zdroje, mezi nimiž zaujímají obnovitelné 
zdroje energie výsadní místo, a motivuje 
ke snaze o zvýšení účinnosti; a konečně 



PE522.926v01-00 18/101 AM\1008877CS.doc

CS

stanovení cíle v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie působí v součinnosti 
s cílem v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů, zároveň však zcela 
zjevně vyžaduje větší míru koordinace 
podpůrných mechanismů a tempa jeho 
realizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby stanovila 
celoevropský cíl v oblasti snižování emisí 
do roku 2030, a to takovým způsobem, aby 
bylo možné naplnit ambici Evropského 
parlamentu a Evropské rady snížit 
evropské emise skleníkových plynů do 
roku 2050 o 80–95 % v porovnání s jejich 
hodnotami z roku 1990;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že kromě cílů 20-20-
20 v oblasti energetiky a klimatu si 
Evropská unie stanovila stejně dobře 
odůvodněný 20% cíl v oblasti 
reindustrializace EU1, přičemž připomíná, 
že zmíněné 20% cíle stanovené v oblasti 
energetiky a klimatu nesmějí být 
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v rozporu s cílem v oblasti průmyslu, a z 
tohoto důvodu požaduje v zájmu trvalého 
posílení evropského průmyslu větší míru 
soudržnosti návrhů přicházejících z jiných 
oblastí, jako je energetická, ekologická a 
klimatická politika, s uvedeným 20% 
cílem v oblasti průmyslu;
__________________
1 Sdělení Komise ze dne 10. října 2012 
„Silnější evropský průmysl pro růst a 
hospodářskou obnovu“, COM(2012)0582. 

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. rovnost mezi ženami a muži je jednou 
ze základních hodnot Evropské unie; 
současná politika EU v oblasti klimatu je 
až doposud v otázce rovnosti obou pohlaví 
z větší části slepá, čímž snižuje účinnost a 
účelnost nízkouhlíkové klimatické 
odolnosti; podtrhuje význam a potřebu 
genderové analýzy a uplatňování hlediska 
rovnosti žen a mužů v rámci všech 
činností vyvíjených v oblasti energetické 
účinnosti, snižování emisí skleníkových 
plynů a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

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

2a. je toho názoru, že větší počet cílů 
může vést k nutnosti investovat do oblastí, 
které mohou být zároveň nákladné i 
neefektivní, a že členské státy by měly mít 
flexibilní možnost jednat v rámci plnění 
cílů týkajících se změny klimatu 
způsobem, který bude z hlediska nákladů 
nejefektivnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že je třeba stanovit 
právně závazné cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů, obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účinnosti. 
Má-li dojít ke skutečnému přechodu na 
nízkouhlíkovou energetiku, bude muset 
Evropská unie do roku 2030 snížit emise 
skleníkových plynů o 55 %, dosáhnout 
45% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a účinnějším využíváním energie 
omezit její spotřebu o 40 %;
(Nový odstavec 3. Odůvodnění: 
Z posledních studií vyplývá, že má-li 
Evropská unie přispět k tomu, aby se 
zabránilo klimatické krizi, je nutné, aby do 
roku 2030 snížila o 55 % své vnitřní emise, 
o 45 % zvýšila podíl energie 
z obnovitelných zdrojů a spotřebu energie 
omezila o 40 %. Jediným způsobem, jak 
zaručit investorům nezbytnou stabilitu a 
současně tak podpořit 
konkurenceschopnost EU, snižování 
nákladů na energie a tvorbu nových 
pracovních míst, je stanovení právně 
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závazných cílů.)

Or. it

Pozměňovací návrh 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. podtrhuje význam stanovení jediného 
zastřešujícího klimatického cíle, který 
umožní z hlediska nákladů co 
nejefektivnější snižování emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stanovily jako celoevropský cíl dosáhnout 
do roku 2030 snížení emisí skleníkových 
plynů nejméně o 50 % pod úroveň hodnot 
z roku 1990 a zároveň s tím stanovily také 
jasně vymezené doplňující cíle v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti; zdůrazňuje, že 
takto ambiciózní přístup je v souladu 
s dlouhodobých cílem EU snížit emise 
skleníkových plynů o 80–95 % a že Unie 
může díky tomu i nadále zaujímat přední 
postavení v diplomatických jednáních 
týkajících se změny klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že postup dekarbonizace 
bude v jednotlivých členských státech 
záviset na odlišném podílu 
nízkouhlíkových technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, jaderné 
energetiky a zachycování a ukládání 
uhlíku (CCS), bude-li tato technologie 
včas dostupná; poukazuje na to, že vyšší 
míra integrace energie z obnovitelných 
zdrojů si vyžádá značné rozšíření 
přenosových a distribučních sítí, 
dodatečné nastavitelné záložní kapacity 
nebo skladovací kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že účelem politiky v oblasti 
klimatu by mělo být udržitelné a 
nákladově efektivní snižování emisí 
skleníkových plynů; zastává proto názor, 
že v zájmu dosažení požadovaného snížení 
emisí CO2 by měl být stanoven jen jeden 
zastřešující a závazný cíl a že druhotné 
cíle stanovené v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
by měly mít orientační platnost a 
poskytovat členským státům flexibilní 
možnost realizovat zmíněný zastřešující cíl 
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z hlediska nákladů co nejefektivnějším
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že stanovení ambiciózního 
a závazného cíle v oblasti energetické 
účinnosti má prvořadý význam pro to, aby 
byla energie v Unii využívána co 
nejúčinnějším způsobem, a že takovýto cíl 
bude působit v tom smyslu, že bude možné 
zajistit, aby ke splnění cílů v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů a 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
bylo nutné vynaložit méně úsilí; žádá 
proto, aby platnost nynějšího cíle, který je 
stanoven k roku 2020, byla zachována, 
zároveň však požaduje, aby se tento cíl 
stal cílem závazným a aby jeho cílová 
hodnota byla zdvojnásobena na 40 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

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

2a. žádá Komisi, aby v zájmu oživení a 
posílení konkurenceschopnosti a 
energetické bezpečnosti EU lépe využívala 
interakcí mezi těmito třemi cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že členské státy mají i 
nadále pravomoc zvolit si svou vlastní 
skladbu zdrojů energie, a měly by mít 
tudíž možnost rozhodovat o tom, jaká 
skladba zdrojů energie je optimální pro 
dosažení cílů energetické politiky, zvláště 
pak cíle v oblasti dekarbonizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že každé navýšení nákladů 
nakonec přímo či nepřímo dopadne na 
konečné spotřebitele, a je tohoto názoru, 
že snižování nových nákladů vznikajících 
v souvislosti s dekarbonizací 
energetického systému EU je z tohoto 
důvodu nezbytným předpokladem 
zachování evropské 
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konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. poukazuje na to, že má-li EU 
odpovídajícím dílem přispět 
k celosvětovému úsilí o snížení emisí 
skleníkových plynů, budou k němu muset 
přispět všechna odvětví hospodářství; je 
toho názoru, že EU musí co nejdříve 
dosáhnout dohody ohledně rámce politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030, aby se byla schopna připravit na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby byla 
schopna poskytnout členským státům, 
průmyslu a dalším odvětvím jasný právně 
závazný rámec a cíle, na jejichž základě 
bude možné provádět nezbytné 
střednědobé a dlouhodobé investice 
v oblasti snižování emisí, energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. je přesvědčen, že celkové a závazné 
cíle, uskutečňované díky společnému úsilí 
členských států, představují nákladově 
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nejefektivnější a nejpružnější způsob, jak 
členským státům poskytnout nezbytnou 
flexibilitu a zachovat subsidiaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že stanovení závazného 
cíle počítajícího v Unii se zvýšením podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na 45 % 
představuje nejlepší způsob, jak zaručit 
investorům právní jistotu nezbytnou pro 
trvalý rozvoj a šíření obnovitelných zdrojů 
energie a související infrastruktury, a že 
tento cíl je v kombinaci s ambiciózním a 
závazným cílem v oblasti úspor energie 
zcela uskutečnitelný;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že stanovení 
dlouhodobého a technologicky 
neutrálního cíle snižování emisí CO2 má 
zásadní význam pro podporu nezbytné 
inovační a investiční dynamiky a 
v konečném důsledku i pro nákladově 
efektivní postup dekarbonizace; v tomto 
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ohledu vyzývá Evropskou radu ke 
stanovení ambiciózního cíle snižování 
emisí CO2 pro období do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. je toho názoru, že stanovení závazného 
cíle počítajícího s 50% snížením emisí 
skleníkových plynů ve srovnání 
s hodnotami z roku 1990 představuje 
naprosté minimum, které je nezbytné 
k tomu, aby oteplování nedosáhlo hranice 
2 °C, a které je přitom, jak prokázala již 
řada studií, reálně dosažitelné a únosné, 
zvláště pak tehdy, budou-li zároveň s tím 
stanoveny také ambiciózní cíle v oblasti 
úspor energie a energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
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hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, jednoduchý, stabilní, 
dlouhodobý a nákladově efektivní rámec 
pro průmyslové podniky a investory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory; EU tak bude schopna 
splnit závazek přijatý Evropským 
parlamentem a Evropskou radou, který jí 
ukládá snížit do roku 2050 nákladově 
efektivním způsobem emise skleníkových 
plynů o 80–95 % ve srovnání s hodnotami 
z roku 1990;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 3. vyzývá Evropskou radu, aby 
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pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a zvážila možnost 
stanovení realistických cílů pro politiky 
EU do roku 2030, které by byly vymezeny 
v rámci určité celosvětové dohody, 
zohledňovaly by hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext a zároveň by 
umožňovaly zachovat 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a aby zavedla jasný, stabilní, 
dlouhodobý a nákladově efektivní rámec 
pro průmyslové podniky a investory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické závazné cíle pro 
politiky EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory; podotýká rovněž, že 
pro bezpečné, cenově dostupné a stabilní 
dodávky energie, pro 
konkurenceschopnost i pro schopnost 
inovací je nezbytný dlouhodobě a 
spolehlivě fungující právní rámec pro 
evropskou energetickou politiku;

Or. de
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Pozměňovací návrh 261
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické, flexibilní, 
nákladově efektivní a technologicky 
neutrální cíle pro politiky EU do roku 
2030, které zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext, a aby zavedla jasný, 
stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní 
rámec pro průmyslové podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext a 
které budou stanoveny na základě zezdola 
vycházejícího postupu přihlížejícího 
k uznávaným vědeckým poznatkům a 
nebudou pouze výsledkem politického 
zadání, a aby zavedla jasný, stabilní, 
dlouhodobý a nákladově efektivní rámec 
pro průmyslové podniky a investory;

Or. de
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Pozměňovací návrh 263
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, realistické a technologicky 
neutrální cíle pro politiky EU do roku 
2030, které zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext, a aby zavedla jasný, 
stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní 
rámec pro průmyslové podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, realistické a technologicky 
neutrální cíle pro politiky EU do roku 
2030, které zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext, a aby zavedla jasný, 
stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní 
rámec pro průmyslové podniky a investory;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby stanovila dva závazné cíle, jeden pro 
snižování emisí skleníkových plynů a 
druhý, který v sobě bude spojovat cíl 
v oblasti energetické účinnosti a cíl 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, s 
tím, že každý z obou těchto cílů bude 
zohledňovat přínos toho druhého. Díky 
těmto provázaným cílům budou mít 
členské státy k dispozici flexibilní 
možnosti provádění energetické politiky. 
Uvedené cíle vytvoří jasný, stabilní a 
nákladově efektivní rámec, který 
průmyslovým podnikům a investorům 
zaručí dlouhodobou jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, aby při tom zohlednila
nákladově nejefektivnější možnost plnění 
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mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

našeho dlouhodobého závazku a
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext a aby 
zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý,
nákladově efektivní a technologicky 
neutrální rámec pro průmyslové podniky a 
investory, jehož hlavním nástrojem by měl 
být systém EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS), protože tento systém zaručuje 
tržní přístup k plnění našich klimatických 
a energetických cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 3. vyzývá Evropskou radu, aby 
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pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní a celoevropsky závazné cíle 
v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie a emisí 
skleníkových plynů pro období do roku 
2030, které zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext, a aby zavedla jasný, 
stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní 
rámec pro průmyslové podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní cíle pro politiky EU v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie do roku 2030, které 
zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext a umožní zajistit 
splnění mezinárodně schváleného cíle 
oteplení nepřesahujícího 2 °C, a aby 
zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní právní rámec pro 
průmyslové podniky a investory;

Or. pt

Pozměňovací návrh 270
Elisabetta Gardini
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory; tyto cíle musí být pro 
každé odvětví technicky a ekonomicky 
proveditelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou Komisi a Evropskou
radu, aby pokračovaly v pokroku, jehož 
bylo na úrovni EU dosaženo při plnění cílů
politiky EU do roku 2030, a stanovily za 
tím účelem závazné cíle, které se budou 
vzájemně posilovat: 55% snížení emisí 
skleníkových plynů, 45 % podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na celkové 
spotřebě energie a 40% snížení celkové 
spotřeby primární energie do roku 2030 
oproti hodnotám z roku 2005; stanovení 
těchto cílů představuje jediný způsob, jak
zlepšit hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext a zavést jasný, 
stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní 
rámec pro průmyslové podniky a investory;
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Or. en

Pozměňovací návrh 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby stanovila 
závazné cíle politiky EU v oblasti klimatu, 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti do roku 2030, které
budou v souladu s dlouhodobým 
klimatickým cílem EU a s plánem 
vybudovat do roku 2050 energeticky 
účinné hospodářství založené na 
obnovitelných zdrojích energie, s cílem 
vytvořit jasný, stabilní a bezpečný rámec 
prospívající občanům, průmyslovým 
podnikům a investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní cíle pro politiky EU do roku 
2030, které zohlední hospodářský, sociální, 
environmentální, mezinárodní a 
technologický kontext, a aby rovněž 
stanovila závazné cíle v oblasti snižování 
emisí, obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, které budou 
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součástí stabilního a nákladově
efektivního rámce, jenž přinese 
dlouhodobou jistotu pro průmyslové 
podniky, investory, spotřebitele a 
společnost jako celek;

Or. es

Pozměňovací návrh 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby co 
nejrychleji schválila nový klimaticko-
energetický balíček pro období do roku 
2030 včetně tří jeho hlavních závazných 
cílů a umožnila tak zavést jasný, stabilní, 
dlouhodobý a nákladově efektivní rámec 
pro průmyslové podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila 
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
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hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní a nákladově 
efektivní rámec, který průmyslovým 
podnikům a investorům přinese 
dlouhodobou jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
pokračovala v pokroku, jehož bylo na 
úrovni EU dosaženo, a stanovila
ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky 
EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, 
mezinárodní a technologický kontext, a 
aby zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

3. vyzývá Evropskou radu, aby v zájmu 
dalšího pokroku, navazujícího na 
výsledky, kterých již bylo v celoevropském 
měřítku dosaženo, stanovila ambiciózní, 
realistické a z hlediska nákladů efektivně 
splnitelné cíle pro politiky EU do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že rozvoj energetické 
účinnosti přispívá k omezování nákladů 
na energii, snižování naší energetické 
závislosti a schodku energetické obchodní 
bilance, k rozvoji nových, místně 
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vázaných činností, k řešení problému 
rostoucích cen energie a k boji proti 
změně klimatu; připomíná, že nejlevnější 
energie je energie, která se nevyužije; 
domnívá se proto, že EU by měla stanovit 
závazný cíl, který umožní snížit do roku 
2030 naši hrubou spotřebu energie ve 
srovnání s výchozím rokem 2008 nejméně 
o 30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zastává názor, že v oblasti energetické 
účinnosti je třeba spoléhat především na 
pobídky a že právních předpisů by 
k plnění stanovených cílů mělo být 
využíváno jen ve zvláštních a 
odůvodněných případech; žádá proto 
řádné provedení směrnice o ekodesignu a 
vyzývá Komisi k tomu, aby nepředkládala 
žádné návrhy na regulaci sprchových 
hlavic a vodovodních kohoutků;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že cíl EU v oblasti 
snižování emisí do roku 2030 by neměl být 
stanoven jednostranně a bez ohledu na 
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závazky, na něž v oblasti snižování emisí 
přistoupily ostatní významné ekonomiky; 
tento cíl by měl být naopak stanoven 
s ohledem na nezbytné snižování emisí 
v rozvinutých a rozvíjejících se 
ekonomikách a měl by být podmíněn
srovnatelnou úrovní jejich ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby byly uvolněny nezbytné 
prostředky na výzkum a vývoj technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
úspor energie;

Or. bg

Pozměňovací návrh 281
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že dlouhodobé cíle 
evropské politiky i konkrétní politické 
nástroje snižování emisí skleníkových 
plynů musí důsledně odkazovat k roku 
1990 jako svému referenčnímu roku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že nejlepším způsobem 
zabezpečení současných i budoucích 
energetických potřeb Evropy je vyvážená a 
diferencovaná skladba různých zdrojů 
energie a postup, kdy omezování závislosti 
na určitých zdrojích energie nevede 
k vytváření nových závislostí, přičemž je 
třeba připomenout, že Komise doporučuje 
omezit závislost na energii z fosilních 
paliv; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
tyto faktory braly v úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že do budoucna zaměřená 
politika v oblasti energetiky a klimatu 
musí být prováděna v souladu 
s evropským programem průmyslové 
politiky pro konkurenceschopnost; 
domnívá se v tomto ohledu, že stanovení 
závazného cíle v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie do roku 2030 povede ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu ke 
snížení nejistoty, posílení důvěry tržních 
subjektů a snížení kapitálových nákladů 
potřebných k uvolnění soukromých 
investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Evropskou radu k přijetí 
nového a celoevropsky závazného cíle 
snižování emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, které by mělo dosáhnout 
nejméně 40 % ve srovnání s hodnotami 
z roku 1990, přičemž tento cíl by měl být 
v souladu s cílem 80–95% snížení emisí do 
roku 2050, na němž se již Rada dohodla;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby svou politiku 
v oblasti klimatu a energetiky 
zjednodušila a přispěla tak k větší 
soudržnosti, pružnosti a nákladové
efektivnosti evropských politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že předchozí zkušenosti 
jasně ukázaly, že stanovení závazných cílů 
představuje nejúčinnější řešení, jak 
dosáhnout splnění cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že své ambice v oblasti 
omezování emisí CO2 může EU zvýšit v 
případě, že se i další země v rozvinutém a 
rozvíjejícím se světě, které produkují 
významné množství emisí, přihlásí 
ke svému spravedlivému podílu na 
celosvětovém úsilí o snížení emisí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. opětovně zdůrazňuje, že rámec politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 musí zajistit nákladově efektivnější 
způsob plnění svých cílů; domnívá se, že 
toho lze dosáhnout omezením vzájemné
závislosti současných politických nástrojů 
a jejich interakcí, kdy se například na 
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průmysl vztahují pravidla evropského 
systému obchodování s emisemi (ETS), 
ustanovení směrnice o energetické 
účinnosti a zároveň mu často vznikají 
vícenáklady spojené s integrací energie 
z obnovitelných zdrojů; hájí proto názor, 
že pro různá odvětví by měly být stanoveny 
různé cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že EU je na dobré 
cestě ke splnění cíle v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, které mají 
do roku 2020 dosáhnout 20% podílu; 
zdůrazňuje, že jejich částečně 
nekoordinovaný a mimořádně rychlý 
vnitrostátní rozvoj má rušivé dopady na 
evropský vnitřní trh s energií (mj. 
v podobě tzv. kruhových toků, loop flows); 
je toho názoru, že energie z obnovitelných 
zdrojů by v budoucnu měla převzít větší 
odpovědnost za distribuční soustavy; žádá, 
aby při rozhodování o dalším rozvoji 
obnovitelných zdrojů energie byly 
zohledňovány všechny příslušné aspekty 
distribučních soustav;

Or. de

Pozměňovací návrh 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je nicméně přesvědčen, že všechny cíle 
plánované k roku 2030 by měly být 
uvedeny do co nejtěsnější souvislosti 
s probíhajícími mezinárodními jednáními
o nové dohodě o ochraně klimatu; žádá, 
aby tyto cíle byly formálně schváleny 
teprve po vyhodnocení výsledků jednání 
o celosvětové dohodě, která se budou 
konat v roce 2015 v Paříži a jichž se 
budou účastnit strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že ačkoli mnoha cílů 
energetické politiky lze dosáhnout 
zvýšením cen energie, a tedy i omezením 
hospodářské činnosti, je třeba, aby těchto 
cílů bylo dosaženo současně se zvýšením 
hospodářské činnosti;

Or. lv

Pozměňovací návrh 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že cíl EU stanovený 
k roku 2050 v oblasti dekarbonizace bude 
možné splnit pouze tehdy, pokud se 
postupně přestanou používat fosilní 
paliva, a že je proto nutné předcházet 
opatřením, která by jejich používání činila 
nezbytným; s ohledem na to poukazuje na 
nedávné závěry Mezinárodní energetické 
agentury (IEA), podle nichž jsou opatření 
týkající se energie z obnovitelných zdrojů 
z dlouhodobého hlediska úspornější než 
výlučné spoléhání se na ceny uhlíku, 
protože podporují včasné rozšiřování 
bohatého portfolia technologií 
používaných v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie, které jsou v dlouhodobém 
výhledu potřebné k úplné dekarbonizaci 
odvětví energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že k tomu, aby bylo 
možné maximálně využívat možností, 
které nabízejí obnovitelné zdroje energie, 
je třeba, aby se cíle stanovené k roku 2030 
zaměřily na rozvoj celkového 
elektroenergetického systému: celý rámec 
i jeho cíle by se měly zaměřit na celkovou 
optimalizaci elektroenergetického 
systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní
a závazný cíl počítající s minimálně 45% 
podílem energie z obnovitelných zdrojů, 
který umožní i nadále těžit z jejích 
makroekonomických přínosů v oblasti 
zaměstnanosti a vývozu růstových 
technologií, což je oblast, ve které Evropa 
zaujímá vedoucí postavení;

Or. es

Pozměňovací návrh 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že evropský systém 
obchodování s emisemi (ETS) by měl být 
jako jeden ze základních kamenů 
evropského klimaticko-energetického 
balíčku hlavním evropským nástrojem 
snižování průmyslových emisí a podpory 
investic do nízkouhlíkových technologií, 
přičemž by měl fungovat takovým 
způsobem, aby vytvářel rovné podmínky 
pro různé konkurenční technologie a 
poskytoval tak podnikům potřebnou 
flexibilitu, aby mohly vyvíjet své vlastní 
strategie omezování emisí, a umožňoval 
stanovit konkrétní opatření k zamezení 
úniku uhlíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba stanovit 
závazný cíl, který zaručí úspory energie, a 
domnívá se, že výpočet cílové hodnoty by 
se měl zakládat na odvětvových úsporách 
stanovených na základě přístupu 
vycházejícího zdola s cílem zlepšit stav 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Evropskou radu, aby pro 
období do roku 2030 stanovila Evropské 
unii tři závazné cíle, které povedou ke 
snížení celkové spotřeby primární energie 
o 40 % ve srovnání s hodnotami z roku 
2010, ke zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů energie na celkové konečné 
spotřebě energie na 45 % a k omezení 
domácích emisí skleníkových plynů o 
60 % oproti hodnotám z roku 1990; 
domnívá se, že takový postup je v souladu 
s cílem udržet oteplení pod úrovní 2 °C a 
s myšlenkou spravedlivého rozložení 
celosvětového úsilí a se snahou zachovat 
Evropské unii vůdčí postavení v oblasti 
vývoje technologií pro budoucí 
hospodářství, které bude šetrné vůči 
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klimatu a schopné využívat obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že společnostem, které 
podávají nejlepší výsledky, by v žádném 
odvětví neměly v souvislosti s tímto 
rámcem politiky EU pro oblast energetiky 
a klimatu vznikat žádné přímé ani 
nepřímé náklady, a vyzývá Komisi, aby 
tuto zásadu začlenila do svých návrhů; za 
nástroje umožňující účinnou ochranu 
odvětví vystavených mezinárodní 
konkurenci v době, kdy ještě nejsou 
nastoleny rovné podmínky, považuje v této 
souvislosti ustanovení, která mají v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS) bránit úniku uhlíku, a 
bezplatné přidělování povolenek za 
nejlepší výkonnost; žádá proto Komisi, 
aby navrhla a zkvalitnila příslušná 
opatření pro období do roku 2030; vyzývá 
Komisi, aby vyhodnotila alternativní 
možnosti ochrany průmyslu před 
zvyšováním cen energie v důsledku 
nákladů spojených s CO2, jako je 
například přidělování bezplatných 
povolenek energeticky náročným odvětvím 
na základě jejich nepřímých nákladů na 
CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Sophie Auconie
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby se Komise zabývala otázkou, 
zda by bylo reálně proveditelné a 
z technologického a finančního hlediska 
možné stanovit orientační cíl rozvoje 
evropských technologií zachycování a 
ukládání uhlíku, který by v rámci boje 
proti změně klimatu mobilizoval příslušné 
aktéry a zdroje financování, jež jsou 
nezbytným předpokladem rychlého a 
účinného rozvoje tohoto odvětví v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 300
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní 
a závazný cíl v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů a umožnila tak i 
nadále využívat ekonomických, 
environmentálních, technologických a 
sociálních přínosů spojených se 
zaváděním technologií v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. opětovně zdůrazňuje, že rámec politiky 
EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2013 musí podporovat uskutečňování 
dlouhodobého cíle snížit do roku 2050 
evropské emise skleníkových plynů o 80–
95 %, a zavést tak jasný, stabilní a 
nákladově efektivní rámec pro průmyslové 
podniky a investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
v součinnosti s dotčenými průmyslovými 
odvětvími a jako součást rámce politiky 
EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 vypracovala odvětvové plány, které 
průmyslovým podnikům zajistí 
dostatečnou míru flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. žádá, aby byly na základě pozitivních 
zkušeností získaných v rámci stávajícího 
klimaticko-energetického balíčku 
s celoevropsky závaznými cíli, pokud jde o 
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zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na konečné spotřebě energie, a 
v rámci snižování emisí skleníkových 
plynů a spotřeby energie stanoveny v 
těchto oblastech také ambiciózní a 
celoevropsky závazné cíle pro období do 
roku 2030;

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. žádá, aby byl stanoven cíl v oblasti 
snižování emisí CO2 pro období do roku 
2030, a to na základě revidovaného 
systému obchodování s emisemi (ETS), 
který bude zahrnovat průmysl a další 
odvětví, jejichž zařazení do tohoto systému 
bude považováno za vhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že pokud se nepodaří 
uzavřít celosvětovou dohodu, měly by 
veškeré jednostranné dohody EU 
odpovídat viditelným výsledkům hlavních 
producentů emisí (např. Číny, USA), ať 
už srovnatelným, nebo převyšujícím 
evropské úspory emisí, jichž bylo 
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k danému datu dosaženo, a měly by brát 
v úvahu možné důsledky fenoménu úniku 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že EU se díky tomu, 
že si k roku 2020 stanovila závazný cíl 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
dostala do čela technologických inovací 
v této oblasti; zdůrazňuje, že pokračování 
v této politice závazných cílů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie nadále posílí 
postavení EU na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. uznává, že systém ETS se potýká 
s problémy, s nimiž se původně nepočítalo 
a které vedly k rostoucímu přebytku 
povolenek; vyzývá Komisi, aby v rámci 
přípravy návrhu strukturálního zlepšení 
systému ETS, které je nezbytným 
předpokladem jeho lepší schopnosti 
reagovat na hospodářské výkyvy, 
obnovení důvěry investorů a posílení 
tržních pobídek k investování do 
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nízkouhlíkových technologií a k jejich 
používání, vzala v úvahu dosavadní 
zkušenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že cíle politiky EU 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 musí být v souladu s jejími
dosavadními kumulativními emisemi
skleníkových plynů a dlouhodobým cílem 
udržení zvýšení teploty pod úrovní 1,5 –
2 °C; opětovně zdůrazňuje, že rámec 
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030 musí být v souladu s tímto 
dlouhodobým cílem a s cílem snížit v EU 
emise skleníkových plynů do roku 2050 
nejméně o 90 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že má-li se EU udržet na 
čele vývoje technologií pro budoucí 
nízkouhlíkové hospodářství, musí si jako 
součást svého rámce pro období do roku 
2030 stanovit závazný cíl v oblasti 
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snižování emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. opětovně zdůrazňuje, že rámec politiky 
v oblasti energetiky a klimatu pro období 
do roku 2030 musí zajistit nákladově 
efektivnější plnění stanovených cílů; 
domnívá se, že by toho bylo možné 
dosáhnout omezením negativních 
interakcí stávajících politických nástrojů 
a prostřednictvím flexibilnějšího vztahu 
politických nástrojů a opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. požaduje, aby podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie stanovený na základě 
tohoto závazného cíle platného pro celou 
EU činil k roku 2030 alespoň 40–45 % 
a aby tohoto podílu bylo v budoucnu 
dosahováno plněním závazných cílů 
členských států EU v oblasti rozvoje 
infrastruktury;

Or. de
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Pozměňovací návrh 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. v rámci revize systému obchodování 
s emisemi by mělo být zajištěno, aby tento 
systém zůstal i nadále systémem plně 
tržním, aby se však zároveň zvýšila jeho 
schopnost reagovat na hospodářské 
výkyvy, aby v budoucnu nebylo nutné do 
jeho tržního fungování zasahovat; Komise 
by dále měla navrhnout povinnou 
účelovou vázanost výnosů plynoucích 
z dražeb na inovativní technologie, které 
budou šetrné k životnímu prostředí; 
ustanovení týkající se odvětví a pododvětví 
ohrožených rizikem úniku uhlíku by měla 
zůstat v platnosti a měla by být 
přezkoumána pouze v souvislosti se 
závaznou mezinárodní dohodou o boji 
proti změně klimatu s cílem zaručit 
průmyslu co nejvyšší míru jistoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že závazným cílem EU 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů by mělo být nejméně 40% snížení do 
roku 2030;

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že EU potřebuje snížit 
svou závislost na dovážených fosilních 
palivech a v dlouhodobém výhledu zcela 
dekarbonizovat svůj energetický sektor a 
zajistit rovněž výrobu energie za 
dostupnou cenu; zdůrazňuje, že pro 
dosažení těchto cílů bude mít ústřední 
význam energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby zvýšily podíl 
výnosů získaných v rámci systému 
obchodování s emisemi z dražeb 
povolenek, které vynakládají na účely 
související s ochranou klimatu, a podnítily 
tak nízkouhlíkové investice do průmyslu a 
podpořily i další způsoby tvorby 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. konstatuje, že myšlenka stanovení 
nového závazného cíle v oblasti snižování 
emisí CO2 na základě revidovaného a 
dobře fungujícího systému obchodování 
s emisemi se setkává s širokým 
souhlasem;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. doporučuje, aby byl pro období do 
roku 2030 stanoven orientační cíl 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie; 
uznává, že s ohledem na ustanovení 
SFEU, zejména její článek 194 (právo 
členských států stanovit svou vlastní 
skladbu zdrojů energie), by měl tento cíl 
platit pro celou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. je toho názoru, že rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie přispívá 
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k plnění cíle v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů, k omezování potřeby 
dovozu fosilních paliv a k větší 
diverzifikaci našich zdrojů energie; 
domnívá se proto, že EU by měla ve 
svém rámci politiky do roku 2030 stanovit 
závazný cíl v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. v rámci revize systému obchodování 
s emisemi by mělo být zajištěno, aby tento 
systém zůstal i nadále systémem plně 
tržním, aby se však zároveň zvýšila jeho 
schopnost reagovat na hospodářské 
výkyvy, aby v budoucnu nebylo nutné do 
jeho tržního fungování zasahovat; Komise 
by dále měla navrhnout povinnou 
účelovou vázanost výnosů plynoucích 
z dražeb na inovativní technologie, které 
budou šetrné k životnímu prostředí; 
ustanovení týkající se odvětví a pododvětví 
ohrožených rizikem úniku uhlíku by měla 
zůstat v platnosti a může být přezkoumána 
v souvislosti se závaznou mezinárodní 
dohodou o boji proti změně klimatu 
s cílem zaručit průmyslu co nejvyšší míru 
jistoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie
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Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. domnívá se, že závazným cílem EU 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie by 
mělo být nejméně 30% zvýšení jejich 
podílu do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Návrh usnesení
Bod 3 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3f. zdůrazňuje, že veškeré systémy 
vnitrostátní podpory obnovitelných zdrojů 
energie by se měly transformovat do 
podoby evropského systému podpory; je 
přesvědčen, že integrovanější systém
podpory obnovitelných zdrojů energie,
který by od roku 2020 fungoval na úrovni 
EU a v plné míře zohledňoval regionální a 
zeměpisné rozdíly, jakož i stávající 
nadnárodní iniciativy, a který by byl 
součástí obecného úsilí v oblasti 
dekarbonizace, by mohl napomoci 
vytvoření nákladově efektivnějšího rámce 
pro obnovitelné zdroje energie, zajištění 
investiční jistoty a rovných podmínek 
hospodářské soutěže a umožnil by 
rozvinutí jejich plného potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 3 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3f. domnívá se, že rozvoj energetické 
účinnosti přispívá k omezování nákladů 
na energii, snižování naší energetické 
závislosti a schodku energetické obchodní 
bilance, k rozvoji nových, místně 
vázaných činností, k řešení problému 
rostoucích cen energie a k boji proti 
změně klimatu; připomíná, že nejlevnější 
energie je energie, která se nevyužije; 
domnívá se proto, že EU by měla ve 
svém rámci politiky do roku 2013 stanovit 
závazný cíl v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 3 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3g. domnívá se, že závazným cílem EU 
v oblasti energetické účinnosti by mělo být 
její nejméně 40% zvýšení do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 3 h (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3h. vyzývá Radu a členské státy, aby při 
vyvíjení společného úsilí během plnění 
vnitrostátních cílů stanovených 
v evropském rámci pro období do roku 
2030 vytvářely flexibilní vazby mezi cíli 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti a umožnily tak 
zohledňovat jejich přínos k celkovému 
úsilí členských států, odpovídajícímu 
jejich možnostem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory a 
politika ekologických veřejných zakázek 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že vyvážené systémy 
podpory jsou vhodným nástrojem pro 
stimulaci rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; domnívá 
se, že důležitou úlohu v této oblasti bude 
hrát Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
koncipovány a lépe vymezeny ve svých 
vzájemných vztazích na evropské úrovni, 
mohly by být systémy podpory vhodným 
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účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie, které dosud 
nejsou technologicky plně zvládnuty, a 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. poukazuje na to, že dobrovolně 
stanovované cíle v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie v letech 2001–2010 se 
osvědčily jako úspěšný způsob zvyšování 
jejich podílu na skladbě zdrojů energie 
v EU (v letech 2001–2010 dosahoval 
jejich roční nárůst 4,5 %); domnívá se, že 
pokud by byly lépe využity, mohly by být 
systémy podpory vhodným nástrojem pro 
stimulaci nákladově efektivního rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
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využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

koncipovány, mohly by být systémy 
podpory vhodným nástrojem pro stimulaci 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie, 
které dosud nejsou technologicky plně 
zvládnuty, a energetické účinnosti; 
domnívá se, že důležitou úlohu v této 
oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství a přispívat tak 
k postupnému sbližování systémů podpory 
v rámci společného evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly využity 
účinným způsobem a v souladu s 
fungováním vnitřního trhu a příslušnými 
evropskými pravidly státní podpory, mohly 
by být systémy podpory vhodným 
nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 

4. domnívá se, že pokud by byl lépe využit, 
mohl by být kterýkoli systém podpory 
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vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
nových a komerčně využitelných 
technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie v místech, kde je lze s ohledem na 
zeměpisné podmínky nejúčinněji využívat, 
a rovněž energetické účinnosti, a to s cílem 
dosáhnout jejich konkurenceschopnosti; 
domnívá se, že důležitou úlohu v této 
oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství, a rovněž program 
Horizont 2020 pro výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství, zejména co se týče 
sítí pro přenos elektřiny, která se vyrábí ve 
větrných elektrárnách, ze severu EU na 
jih;

Or. pl

Pozměňovací návrh 334
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 4. domnívá se, že systémy podpory jsou 
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využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a do budoucna by měly být díky
jednotnějšímu evropskému přístupu lépe 
využívány; domnívá se, že důležitou úlohu 
v této oblasti bude hrát Komise tím, že 
bude poskytovat poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že závazné cíle jsou ve 
spojení s koncepčně dobře zvládnutými 
systémy podpory nejvhodnějším nástrojem 
pro stimulaci rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; domnívá 
se, že důležitou úlohu v této oblasti bude 
hrát Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu 
v této oblasti bude hrát Komise tím, že 
bude poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že dotace a další pobídky 
jsou důležité pro rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie ve velkém měřítku a jejich 
široké uplatnění; poukazuje na to, že 
v Evropské unii vedle sebe v současnosti 
existuje velké množství různých systémů 
podpory obnovitelných zdrojů energie; 
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konstatuje, že významným aspektem 
z hlediska dobrého fungování vnitřního 
trhu s energií by v této souvislosti mohla 
být vyšší míra jejich slučitelnosti; domnívá 
se, že důležitou úlohu v této oblasti bude 
hrát Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že systémy podpory, jsou-li 
koncipovány jako systémy předvídatelné a 
dynamicky fungující, představují vhodný
nástroj pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství; je přesvědčen, že 
mají-li být systémy podpory technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
nákladově efektivní, měly by být 
přizpůsobeny vnitrostátním podmínkám a 
odlišnému stupni vyspělosti trhů a 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
všech nízkouhlíkových energetických 
technologií a energetické účinnosti; 
domnívá se, že důležitou úlohu v této 
oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu 
v této oblasti bude hrát Komise tím, že 
bude poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly využity 
účinným způsobem a v souladu s 
fungováním vnitřního trhu a příslušnými 
evropskými pravidly státní podpory, mohly 
by být systémy podpory vhodným 
nástrojem pro stimulaci rozvoje 
energetické účinnosti a komerčně 
využitelných obnovitelných zdrojů energie, 
a to s cílem dosáhnout jejich 
konkurenceschopnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci inovací, 
výzkumu technologií budoucnosti a 
energetické účinnosti; za zcela zásadní 
považuje to, aby bylo zastaveno 
poskytování podpor a dotací, které 
narušují fungování trhu, a aby tyto 
prostředky směřovaly výlučně na podporu 
technologií, které ještě nejsou dostatečně 
vyspělé pro uvádění na trh; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Riikka Pakarinen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že tržněji orientované 
systémy podpory by mohly být vhodným 
nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci 
nákladově efektivního rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
založené na tržních mechanismech
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

Or. lv

Pozměňovací návrh 344
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 

4. domnívá se, že systémy podpory, které 
by uplatňovaly tržnější přístup, by mohly 
být vhodným nástrojem pro stimulaci 
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obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

rozvoje obnovitelných zdrojů energie i 
jiných nízkouhlíkových technologií a 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu 
v této oblasti bude hrát Komise tím, že 
bude poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že systémy podpory by 
mohly být vhodným nástrojem pro 
stimulaci rozvoje nekonvenčních zdrojů 
energie a energetické účinnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že systémy podpory, které 
by byly navrženy tak, aby fungovaly 
účinným a dostatečně flexibilním 
způsobem, mohou být vhodným nástrojem 
pro stimulaci rozvoje a zavádění
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu 
v této oblasti bude hrát Komise tím, že 
bude poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že systémy podpory by 
mohly být vhodným nástrojem pro 
stimulaci rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie, které dosud nejsou 
konkurenceschopné, a energetické 
účinnosti, zejména pokud by podpora 
energie z obnovitelných zdrojů byla 
poskytována v souladu se zásadami 
nákladové efektivnosti, v krátkodobém až 
střednědobém horizontu by byla v rámci 
celé Evropy ve větší míře harmonizována 
a v dlouhodobém horizontu ukončena, 
aby bylo možné uvádět technologie 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie na 
trh; konstatuje, že zejména ty modely 
podpory, které výrobcům energie 
z obnovitelných zdrojů zaručují pevně 
stanovené ceny za odběr, narušují 
fungování trhu, a musí být proto co 
nejrychleji zrušeny; domnívá se, že velkou 
odpovědnost má v této věci Komise;

Or. de

Současný způsob podpory energie z obnovitelných zdrojů (který je v různých částech Evropy 
velmi různý, zčásti i v důsledku nákladově neefektivních modelů podpory v rámci systému 
garantovaného výkupu) způsobuje vícenáklady, zvláště pak spotřebitelům, jimž je třeba za 

pomoci inteligentních metod podpory zabránit.

Pozměňovací návrh 348
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory 
vhodným nástrojem pro stimulaci rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti; domnívá se, že důležitou úlohu v 
této oblasti bude hrát Komise tím, že bude 
poskytovat poradenství;

4. domnívá se, že pokud by byly lépe 
využity, mohly by být systémy podpory a 
nástroje financování vhodným nástrojem 
pro stimulaci rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; domnívá 
se, že důležitou úlohu v této oblasti bude 
hrát Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství; je toho názoru, že mají-li být 
systémy podpory technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie efektivní a 
mají-li zaručovat dlouhodobou soudržnost 
stanovených cílů, musí být přizpůsobeny 
vnitrostátním podmínkám a zohledňovat u 
technologií stupeň jejich vývoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 349
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že v rámci podpory
výroby energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti v celoevropském 
měřítku připadá klíčová úlohu regionální 
politice EU; poukazuje na to, že vzhledem 
k různým zeměpisným podmínkám není 
možné uplatňovat ve všech regionech 
jednu univerzální energetickou politiku; 
domnívá se proto, že za účelem 
snadnějšího uskutečňování úspěšné 
evropské strategie v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie pro období po roce 2020 by 
v této oblasti měla Komise navrhnout pro 
období do roku 2030 povinný, 
celoevropsky platný cíl, který bude 
zohledňovat komparativní výhody 
členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 350
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nutno posílit 
sbližování evropských systémů podpory 
obnovitelných zdrojů energie a zajistit tak 
nákladově efektivní, cenově přijatelnou a 
na spravedlivé hospodářské soutěži 
založenou transformaci evropské 
energetiky, která zvýší inovační 
schopnosti EU a zajistí technologicky 
optimální, bezpečné a cenově přijatelné
dodávky energie v Evropě; podotýká, že 
členské státy by měly mít možnost využívat 
zvláštní pravidla podpory, jež umožní 
otevřít a využívat místní a regionální 
zdroje; ve stávajících vnitrostátních 
systémech podpory nicméně nesmí být 
zaváděny žádné retroaktivní změny a tyto 
systémy nesmí být ani rušeny;

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že podpora mikrogenerace 
se stane velmi důležitou součástí úsilí o 
zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
energie na evropské skladbě zdrojů 
energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. za velmi znepokojivé považuje závěry 
studií, z nichž vyplývá, že podpora 
jaderných a fosilních paliv je ve srovnání 
s podporou obnovitelných zdrojů energie 
více než trojnásobná; zdůrazňuje, že 
technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie jsou čisté, přestože nejsou ještě 
dostatečně vyspělé, zatímco energie z 
fosilních a jaderných paliv je i při 
vyspělosti příslušných technologií spojena 
se znečišťováním životního prostředí či 
nebezpečím; vyzývá Komisi, aby předložila 
analýzu přímé i nepřímé podpory fosilní a 
jaderné energie a aby bezodkladně začala 
s postupným rušením všech typů dotací na 
jaderná a fosilní paliva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že rámec politiky pro 
období do roku 2030 by se měl stát 
v souladu s různými Komisí přijatými 
plány součástí dlouhodobější vize, jejímž 
horizontem by měl být rok 2050. Opatření 
přijímaná EU v rámci politiky do roku 
2030 týkající se snižování emisí 
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skleníkových plynů, energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti by z této perspektivy měla být 
chápána jako milníky na cestě směřující 
k dosažení dlouhodobějších cílů a měla by 
uplatňovat komplexní přístup, aby byla 
zajištěna jejich nákladová efektivnost, 
předvídatelnost a udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 354
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zahájila diskusi o 
vhodném evropském modelu podpory 
energie z obnovitelných zdrojů pro období 
po roce 2020, která by umožnila najít 
způsob, jak překonat roztříštěnost 
evropského vnitřního trhu s energií; 
zdůrazňuje, že jako velmi pružné a slibné 
se v minulosti ukázaly systémy 
garantovaného výkupu s širokou 
podporou technologií;

Or. de

Pozměňovací návrh 355
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a
dotace na ně by tudíž měly být včas 

vypouští se
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vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

Or. pt

Pozměňovací návrh 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a 
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
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vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii a zaručila 
transparentnost cen, tak aby její dopad 
mohli posoudit i sami spotřebitelé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje, zvláště pak 
v oblasti uchovávání energie, a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou dostatečně vyspělé; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být
považovány za vyspělé zdroje energie a 
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že zdroje energie, které jsou 
dostatečně vyspělé a nákladově efektivní, 
by měly být financovány, aby je bylo 
možné modernizovat a podpořit tak 
inovace a posílit konkurenceschopnost; 
žádá Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

Or. bg

Pozměňovací návrh 360
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být vyřazeny; domnívá se 
nicméně, že s ohledem na to, aby 
nedocházelo k narušování trhu, by měl být 
tento proces těsně svázán s postupným 
rušením přímých i nepřímých dotací na 
fosilní paliva a energii z neobnovitelných 
zdrojů; tyto prostředky by měly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

5. konstatuje, že na energii z fosilních 
paliv a jadernou energii jsou poskytovány 
větší dotace než na obnovitelné zdroje 
energie, a domnívá se, že tyto dotace na 
energii z fosilních paliv a jadernou
energii by měly být včas vyřazeny, aby 
tyto prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. vítá skutečnost, že energie 
z obnovitelných zdrojů je na trhu s energií 
v rámci tržních pravidel stále 
konkurenceschopnější, a žádá, aby tato 
konkurenceschopnost byla nadále 
podporována; žádá Komisi, aby 
prostudovala dopad přednostní distribuce 
energie z obnovitelných zdrojů na celkové 
náklady na energii; zdůrazňuje, že vyšší 
objem produkce a distribuce energie 
z obnovitelných zdrojů přispěly k poklesu 
velkoobchodních cen, a podotýká, že ve 
prospěch spotřebitelů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 363
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní, zejména na 
doplňkové geotermální zdroje umístěné 
v budovách, které v současné době nejsou 
dostatečně doceněny; žádá Komisi, aby 
prostudovala dopad přednostní distribuce 
energie z obnovitelných zdrojů na celkové 
náklady na energii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 364
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie (jako je větrná energie na moři 
nebo solární energie) by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie, a 
dotace na ně by tudíž měly být vyřazeny, 
aby tyto prostředky mohly být převedeny 
na programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, jakož i další 
nízkoemisní technologie výroby energie,
které zatím nejsou nákladově efektivní; 
žádá Komisi, aby prostudovala dopad 
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přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii a v případech odůvodněných 
zvýšenými náklady na energii tuto 
přednostní distribuci zrušila;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na další 
nízkouhlíkové technologie výroby energie, 
které zatím nejsou nákladově efektivní; 
žádá Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a 
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 

5. uznává, že dotování zdrojů energie 
může mít významné dopady na ceny 
energie. V zájmu udržení cen na 
přijatelné výši by nyní některé obnovitelné 
zdroje energie měly být považovány za 
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převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas, ale bez retroaktivních 
změn vyřazeny, aby mohly být převedeny 
na programy výzkumu a vývoje 
obnovitelných zdrojů energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na fungování vnitřního trhu s energií a na 
celkové náklady na energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie začínají být z hlediska nákladů 
podobně konkurenceschopné jako 
konvenční zdroje energie, nemohou jim 
však konkurovat v pokřivených tržních 
podmínkách a systémech, které byly 
koncipovány pro převážně centralizované 
elektrárny; konstatuje, že v členských 
státech EU stále dochází k rozsáhlému 
strukturálnímu narušování trhu v podobě 
dotací na fosilní paliva a jadernou energii
(cca 100 miliard EUR ročně), 
regulovaných cen energie či koncentrace 
trhu; žádá Komisi, aby prostudovala 
možnosti transformace výlučně 
energetických trhů, která by zaručila 
návratnost investic do různých druhů 
obnovitelných zdrojů energie, jež se 
příznivě projevují v poklesu 
velkoobchodních cen, zároveň se tím však 
negativně ovlivňuje návratnost investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na jiné 
programy výzkumu a vývoje v oblasti 
nízkouhlíkových technologií a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie, a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii a rovněž 
fungování a ekonomické parametry 
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výroby elektřiny pro pokrytí základního 
výkonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi,
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie, jako například pobřežní větrné 
elektrárny či solární fotovoltaické panely, 
začínají být z hlediska nákladů podobně 
konkurenceschopné jako konvenční 
zdroje energie, ale že postupné rušení 
mechanismů podpory vyžaduje reformu 
fungování trhu s energií, na úrovni 
členských států jednodušší administrativní 
a technické postupy pro připojení k síti, 
stabilní politiky a vyšší míru 
transparentnosti trhů s energií; 
zdůrazňuje, že ambiciózní dlouhodobé cíle 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
programy výzkumu a vývoje jsou 
nezbytným předpokladem stlačování 
nákladů u všech technologií založených 
na obnovitelných zdrojích energie,
intenzivnějšího rozvoje inovací, vývoje a 
především zavádění novějších a dosud 
méně vyspělých technologií, jelikož 
snižování nákladů a rozsáhlejší tržní 
uplatnění těchto technologií je nutnou 
podmínkou dlouhodobé a nákladově 
efektivní dekarbonizace energetického 
systému EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a 
dotace na ně by tudíž měly být včas 
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

5. konstatuje, že jakmile se na trhu 
s energií vytvoří rovné podmínky a 
technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie dosáhnou potřebného stupně 
vyspělosti, mohou být systémy podpory 
postupně vyřazovány a jejich prostředky
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na zavádění technologií v této oblasti, 
které zatím nejsou dostatečně vyspělé 
(jako je například energie získávaná 
z proudění větru ve městech, síly 
mořských vln či přílivu); žádá Komisi, aby 
prostudovala dopad systémů podpory 
všech typů energie na celkové náklady na 
energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie a 
dotace na ně by tudíž měly být včas
vyřazeny, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá 
Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové náklady 
na energii;

5. konstatuje, že pokud začne být výroba 
energie z obnovitelných zdrojů v rámci 
tržních podmínek konkurenceschopná, 
měly by se začít postupně rušit příslušné 
dotace, aby tyto prostředky mohly být 
převedeny na programy výzkumu a vývoje 
a na příští generaci technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, které zatím 
nejsou nákladově konkurenceschopné;
z téhož důvodu tvrdí, že fosilní paliva jsou 
vyspělým zdrojem energie a že dotace na 
ně by měly být co nejdříve zrušeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje 
energie by nyní měly být považovány za 
vyspělé zdroje energie a dotace na ně by 
tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto 
prostředky mohly být převedeny na 
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové náklady na energii;

5. konstatuje, že dlouhodobá koncepce 
některých vnitrostátních systémů podpory 
obnovitelných zdrojů energie vedla 
k vyplácení nadměrných kompenzací a že
některé technologie by nyní měly být 
považovány za vyspělé zdroje energie; je 
toho názoru, že dotace na ně by tudíž měly 
být včas, ale bez retroaktivních změn
vyřazeny, aby mohly být převedeny na
programy výzkumu a vývoje a na 
obnovitelné zdroje energie, které zatím 
nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, 
aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů 
na fungování vnitřního trhu s energií a na 
celkové náklady na energii; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby se zabývaly všemi 
příslušnými aspekty integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do trhů 
s elektřinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5а. domnívá se, že by měly být 
komplexním způsobem monitorovány 
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dopady různých zdrojů energie na životní 
prostředí a klima;

Or. bg

Pozměňovací návrh 375
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a Evropskou radu, aby 
zavedly ambiciózní politický rámec, který 
podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a dalších nízkouhlíkových 
energetických technologií a jehož 
základem bude vyšší cena uhlíku, vhodné 
tržní modely a způsoby financování 
investic do nízkouhlíkových technologií, 
zavedení vhodných nástrojů, které zajistí 
dlouhodobé investice do energetiky, a 
ambiciózní evropská politika výzkumu a 
vývoje v oblasti evropského energetického 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby postupně do 
roku 2020 zrušily dotace, které mají 
negativní vliv na životní prostředí, 
zejména dotace na fosilní paliva, 
a přesměrovaly tyto prostředky na 
udržitelnou výrobu energie;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 377
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na financování výzkumu a vývoje a 
zkušebního provozu nad rámec programu 
Horizont 2020, jež by se týkaly všech 
slibných nízkouhlíkových technologií a 
metod, které zatím ještě nejsou dostatečně 
vyspělé, a to na základě jasných kritérií 
pro rozlišování vyspělých a nevyspělých
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje Komisi na malou 
pravděpodobnost toho, že by se v současné 
době nebo v nejbližší budoucnosti 
prosadilo v celé EU jedno jediné 
paradigma distribuce energie založené na 
obnovitelných zdrojích energie, jelikož 
rozložení potenciálních zdrojů této 
energie je velmi různé; vzhledem 
k efektivnosti místní distribuce a spotřeby 
této energie může nicméně sehrát 
významnou úlohu v regionálním měřítku;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 379
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. energetickou účinnost je třeba chápat 
jako jeden ze základních kamenů rámce 
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky, 
neboť má nepopiratelný potenciál 
spočívající ve snižování zatěžujícího 
dovozu energie, posilování hospodářského 
a sociálního rozvoje Evropy, snižování 
nákladů na energii a vytváření stálých 
pracovních míst na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že všechny obnovitelné 
zdroje energie by se měly stát co nejdříve 
součástí trhu za normálních tržních 
podmínek; je přesvědčen, že obnovení 
rovných podmínek pro technologie / 
zdroje paliv je základním předpokladem 
předvídatelnosti, potřebné pro investiční 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že systémy podpory se 
již osvědčily jako způsob prosazování 
rozvoje a využívání obnovitelných zdrojů 
energie; vyjadřuje politování nad 
retroaktivními změnami, k nimž došlo 
v některých těchto systémech a které 
poškodily důvěru investorů; domnívá se, 
že důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že ambiciózní rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie musí 
v zájmu zajištění bezpečnosti dodávek a 
v zájmu toho, aby se k vyrovnávání výkyvů 
vznikajících při výrobě energie 
z obnovitelných zdrojů nepoužívaly 
tepelné elektrárny, probíhat v kombinaci s 
jadernou energií; jaderná energie hraje 
zásadní roli při snižování emisí CO2 a 
omezování používání fosilních paliv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. uznává, že investice do obnovitelných 
zdrojů energie se zejména v důsledku 
retroaktivních změn provedených určitými 
členskými státy značně zkomplikovaly; 
žádá, aby právní rámec politiky do roku 
2030 byl stabilní a předvídatelný a aby 
jeho základem byl ambiciózní závazný cíl 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což 
významnou měrou přispěje k tvorbě 
pracovních míst a minimalizaci nejistoty, 
sníží investiční rizika a omezí kapitálové 
náklady, a tím i objem potřebné podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby do roku 2030 byly postupně 
zrušeny všechny dotace na energii, a to 
bez ohledu na její zdroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že náklady EU na 
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dovoz fosilních paliv budou v roce 2030 
dosahovat zhruba 500 miliard EUR; 
zdůrazňuje, že právně závazný cíl, který 
stanoví zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů energie na 45%, nepovede pouze ke 
snížení čistých nákladů na dovoz fosilních 
paliv do EU, ale také k omezení emisí 
látek znečišťujících ovzduší, jako je 
metan, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy 
síry a ozón, a v důsledku toho tedy i ke 
snížení nepřímých nákladů ve 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi a členské státy, aby se 
neprodleně dohodly na stanovení 
ambiciózního celoevropského cíle 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro 
období do roku 2013, na jehož plnění se 
budou spravedlivým způsobem podílet 
všechny země, každá podle svých 
vnitrostátních možností; takovýto cíl 
představuje nejlepší způsob, jak umožnit 
snížení nákladů na technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, zajistit 
dlouhodobou investiční jistotu a omezit 
kapitálové náklady a rizikové přirážky pro
průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Anne Delvaux
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že dotace na fosilní paliva
jsou ve srovnání s dotacemi na 
obnovitelné zdroje energie i nadále vyšší; 
domnívá se, že postupné zrušení dotací na 
fosilní paliva a vyspělé technologie
v oblasti obnovitelných zdrojů energie by 
mohlo přispět ke snížení nákladů na 
energii, zvýšit konkurenceschopnost a 
omezit narušování trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že dlouhodobé cíle 
zajišťují politickou stabilitu a posilují 
důvěru investorů a minimalizují tak 
zároveň výši rizikových přirážek pro 
investory, což je faktor, který má pro 
rozvoj kapitálově náročných technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
kritický význam; upozorňuje, že nebudou-
li takové cíle stanoveny, může dojít 
k významnému zvýšení nákladů na 
obnovitelné zdroje energie; investice, 
které by stanovení dlouhodobého cíle 
umožnilo, by naopak působily na 
snižování nákladů na technologii a 
zmenšovaly by potřebu zvláštní podpory;

Or. en
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Pozměňovací návrh 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že systémy podpory se 
již osvědčily jako efektivní způsob 
prosazování rozvoje a využívání 
obnovitelných zdrojů energie; uznává 
nicméně, že v některých případech byly 
neúčinné a měly být po koncepční stránce 
lépe zvládnuty; vyjadřuje politování nad 
retroaktivními změnami, k nimž došlo 
v některých těchto systémech a které 
poškodily důvěru investorů; domnívá se, 
že důležitou úlohu v této oblasti bude hrát 
Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá k přijetí závazného 
cíle v oblasti úspor energie, jehož výpočet 
se provede na základě posouzení 
potenciálu k úsporám energie 
v jednotlivých odvětvích hospodářství 
(budovy, doprava atd.), s tím, že se 
následně stanoví celkový závazný cíl, který 
bude odrážet souhrn těchto potenciálních 
úspor;

Or. es
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Pozměňovací návrh 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že investice, které jsou 
nezbytné pro průmyslové využívání příští 
generace obnovitelných zdrojů energie, 
jsou v současné době zablokovány kvůli
nejistotě ohledně politických ambicí 
Evropy v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. je toho názoru, že rušení dotací na 
vyspělé technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie by mělo být 
oznámeno v dostatečném předstihu, aby se 
předešlo škodlivým dopadům na toto 
odvětví; vyzývá Komisi, aby v součinnosti 
s členskými státy připravila plány pro 
jednotlivé země, které budou obsahovat 
jasné závazky týkající se rušení těchto 
dotací;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. je nicméně toho názoru, že rušení 
dotací na vyspělé technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie by mělo být 
oznámeno v dostatečném předstihu, aby se 
předešlo škodlivým dopadům na toto 
odvětví; vyzývá Komisi, aby v součinnosti 
s členskými státy připravila plány pro 
jednotlivé země, které budou obsahovat 
jasné závazky týkající se rušení těchto 
dotací;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. fungování tržních mechanismů a 
hospodářské soutěže je pro Evropu 
nezbytným předpokladem dlouhodobého 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; 
konstatuje, že volný a otevřený trh 
představuje nejlepší způsob stimulace 
udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. žádá Komisi, aby zřídila soupis všech 
vnitrostátních a evropských dotací a 
systémů podpory obnovitelných zdrojů 
energie, a vyzývá členské státy, aby se 
v součinnosti s Komisí zasadily o zvýšení 
soudržnosti a transparentnosti na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. žádá Komisi, aby prostudovala dopad 
přednostní distribuce energie z 
obnovitelných zdrojů na fungování 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na financování výzkumu, vývoje a 
zkušebního provozu nad rámec programu 
Horizont 2020, jež by se týkaly všech 
slibných nízkoemisních technologií a 
metod, které zatím ještě nejsou dostatečně 
vyspělé, a to na základě jasných kritérií 
pro rozlišování vyspělých a nevyspělých 
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technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. připomíná důsledky, které má pro 
vnitřní trh různá výše kompenzací 
nepřímých uhlíkových nákladů, jak je 
stanovena v jednotlivých členských 
státech; vybízí Komisi, aby vytvořila pro 
tyto kompenzace rámec, který na vnitřním 
trhu nastolí rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. domnívá se, že nezbytným 
předpokladem účinné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů je zlepšení 
flexibility sítě, infrastruktury a přenosu 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt
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Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že Komisí vypracovaný 
plán přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 ukázal, že 
obnovitelné zdroje energie a vyšší 
energetická účinnost by mohly Unii 
přinést roční úspory ve výši 175 až 
320 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. podtrhuje významný potenciál tvorby 
pracovních míst, který s sebou nesou
obnovitelné zdroje energie (3 miliony 
pracovních míst do roku 2020) a 
zvyšování energetické účinnosti (2 miliony 
pracovních míst do roku 2020)1.
__________________
1 Pracovní dokument útvarů Komise: 
Využití potenciálu zeleného růstu pro 
tvorbu pracovních míst

Or. en


