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Pozměňovací návrh 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie hrají zásadní 
úlohu v systému udržitelné energetiky, a 
musí být tudíž chápány jako úhelné 
kameny politiky EU v oblasti klimatu a 
energetiky; zdůrazňuje, že energetická 
účinnost a úspory energie představují 
nákladově nejefektivnější způsob 
snižování zatěžujícího dovozu energie, 
zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, 
snižování nákladů na energii, zvyšování 
podílu obnovitelných zdrojů energie na 
konečné spotřebě energie, omezování 
nepříznivých dopadů na zdraví a vytváření 
stálých pracovních míst na místní úrovni, 
přičemž zároveň usnadňuje rychlejší 
snižování emisí skleníkových plynů ve 
všech odvětvích hospodářství a snižuje 
náklady, které jsou s tím spojené;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; konstatuje také, že energetická 
účinnost představuje oblast, která má 
velmi vysoký a dosud ani zdaleka 
nevyčerpaný potenciál, pokud jde o 
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snížení spotřeby energie v Evropě; 
zdůrazňuje, že dobrovolné přijímání 
závazků členskými státy EU nevedlo 
doposud k žádným uspokojivým 
výsledkům; vyzývá proto Evropskou 
komisi ke změně dosavadního směřování, 
která bude spočívat v tom, že v oblasti 
energetické účinnosti bude k roku 2030 
stanoven ambiciózní a celoevropsky 
závazný cíl, a v tom, že se v této oblasti 
zvýší objem investic;

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; domnívá se, že v oblasti 
energetické účinnosti by měl být stanoven 
cíl, který by byl definován z hlediska 
energetické náročnosti a který by 
zohledňoval potenciál jednotlivých 
hospodářských odvětví a hospodářskou 
situaci; tento cíl by neměl vést ke 
stanovení absolutního stropu energetické 
spotřeby, nýbrž měl by podněcovat 
konkurenceschopnost a udržitelný růst; 
souhlasí s Komisí, že pokud by měly být 
na evropské úrovni podnikány jakékoli 
další legislativní kroky v oblasti 
energetické účinnosti, mělo by se o nich 
diskutovat v souvislosti s přezkumem 
směrnice o energetické účinnosti a 
účelnosti nástrojů, které tato směrnice 
nabízí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; připomíná, že účinné 
využívání energie je klíčem k ekonomické 
produktivitě, a že má proto zásadní 
význam pro účinnost a 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství; zdůrazňuje, že opatření 
v oblasti energetické účinnosti a úspor 
energie mohou významnou měrou omezit 
závislost Evropy na dovážených fosilních 
palivech, a tím i její obchodní schodek; 
hájí názor, že snížení spotřeby energie 
prostřednictvím opatření v oblasti 
energetické účinnosti povede ke snížení 
emisí skleníkových plynů, a že vyšší 
energetická účinnost tak umožní 
dosáhnout v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů vyšších cílů bez 
navýšení nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; zdůrazňuje proto, že 
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zlepšování energetické účinnosti je 
nezbytným předpokladem snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech odvětvích, ať 
už jsou nebo nejsou součástí systému EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS); 
žádá proto, aby byl stanoven celoevropsky 
závazný cíl v oblasti energetické účinnosti, 
který by vycházel ze spotřeby primární 
energie v budovách a energetické 
náročnosti stanovené na základě 
posouzení spotřeby primární energie 
v průmyslu, jež vyplývá z potenciálu 
jednotlivých hospodářských odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky a že splnění cílů stanovených 
k roku 2020 je předpokladem dalšího 
pokroku na tomto poli; v této souvislosti 
doporučuje, aby členské státy vynaložily 
větší úsilí na úplné provedení směrnice o 
energetické účinnosti; doporučuje rovněž, 
aby se součástí školních osnov členských 
států staly osvětové kampaně na téma 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; vyzývá členské státy 
k ambicióznímu provádění směrnice o 
energetické účinnosti s cílem realizovat 
potenciál trhu s teplem, pokud jde o 
využívání kolísavých dodávek energie a 
širší uplatnění energie z obnovitelných
zdrojů ve městech a obcích; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; je přesvědčen, že přechod 
k politice lepší energetické účinnosti by se 
měl zaměřit na celý dodavatelsko-
odběratelský řetězec, včetně transformace, 
přenosu, distribuce a dodávek, a současně 
na spotřebu v průmyslu, stavebnictví 
a domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že v odvětvích, jež nejsou 
součástí systému EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS), vyšší energetická 
účinnost a úspory energie přispějí
k zachování zdrojů, ke zlepšení 
mezinárodní konkurenceschopnosti a ke 
snížení emisí skleníkových plynů 
produkovaných v EU, neměly by však 
omezovat růst průmyslu a jeho schopnost 
v Evropě investovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní úlohu 
při dekarbonizaci odvětví energetiky;

6. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní úlohu 
jak při dekarbonizaci systému energetiky, 
tak i v souvislosti se zabezpečováním 
udržitelného růstu a tvorby pracovních 
míst; zdůrazňuje, že pro dosažení tohoto 
cíle EU je důležité, aby byl stanoven 
závazný cíl v oblasti energetické 
účinnosti; zdůrazňuje, že energetická 
účinnost je nákladově nejefektivnějším 
způsobem snižování emisí skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky; energetická účinnost by se 
měla stát východiskem pro rámec politiky 
do roku 2030, protože kromě 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních přínosů spojených 
s tím, že se přestane plýtvat energií, 
představuje inteligentní a nákladově 
efektivní způsob snižování emisí 
skleníkových plynů;

Or. es

Pozměňovací návrh 413
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní úlohu 
při dekarbonizaci odvětví energetiky;

6. zdůrazňuje, že energetická účinnost a 
úspory energie hrají zásadní úlohu při 
dekarbonizaci odvětví energetiky; žádá 
proto Komisi, aby zvážila stanovení 
závazného cíle v oblasti úspor energie za 
účelem zajištění soudržnosti a vzájemné 
součinnosti politik v období do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší účinnost řetězce 
procesů přeměny energie včetně primární 
energie z fosilních zdrojů a úspory 
v oblasti spotřeby energie budou hrát 
zásadní úlohu v nízkoemisním fungování
odvětví energetiky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 415
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky a v dlouhodobém výhledu 
mohou přispět k větší 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky, protože umožní rozsáhlejší a 
levnější snižování emisí skleníkových 
plynů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 417
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při snižování emisí 
skleníkových plynů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že stanovení závazného cíle 
v oblasti energetické účinnosti a úspor
energie bude mít zásadní význam pro 
bezpečnost dodávek energie a
dekarbonizaci odvětví energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při snižování emisí v odvětví 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky a měly by být považovány za 
prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci celého 
hospodářství EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost a úspory energie budou hrát 
zásadní úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

6. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost, úspory energie a nižší 
energetická náročnost budou hrát zásadní 
úlohu při dekarbonizaci odvětví 
energetiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU; vítá připravovanou 
revizi směrnice o energetické účinnosti, 
která má být dokončena v roce 2014 a 
která vyjasní nejlepší způsoby zvyšování 
energetické účinnosti po roce 2020; vítá 
výzkumný projekt, který za tímto účelem 
pro Evropskou komisi a Ministerstvo 
životního prostředí SRN realizoval 
Fraunhofer Institute for Systems and 
Innovation Research (Fraunhofer ISI); 
poukazuje na závěr této analýzy, podle 
něhož je Evropa schopna nákladově 
efektivním způsobem a za pomoci 
stávajících technologií snížit do roku 2030 
svou spotřebu energie o 40 %, tj. pod 
úroveň roku 2005; vyzdvihuje zejména 
zjištění, že největší potenciál z hlediska 
energetické účinnosti mají budovy (61 %) 
a doprava (41 %), které nejsou součástí 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS);
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Or. en

Pozměňovací návrh 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. uznává, že EU se svou současnou 
politikou nebude schopna splnit cíle, které 
si v oblasti energetické účinnosti stanovila 
k roku 2020; připomíná, že Komise 
slibovala, že pokud by jednotlivé cíle 
členských států ve svém úhrnu 
nedosahovaly 20% úrovně celoevropského
cíle, stanoví pro ně v oblasti energetické 
účinnosti k roku 2020 závazné cíle a 
některá další opatření; připomíná, že cíle 
stanovené k roku 2030 musí být 
koncipovány jako milníky na cestě 
k dlouhodobější vizi do roku 2050, aby 
bylo možné vzít v úvahu dlouhé investiční 
cykly; žádá Evropskou radu, aby stanovila 
závazné cíle v oblasti energetické 
účinnosti k rokům 2020 a 2030, které se 
stanou základem udržitelné politiky 
v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že přechod k politice 
lepší energetické účinnosti by se měl 
zaměřit na celý dodavatelsko-odběratelský 
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řetězec, včetně transformace, přenosu, 
distribuce a dodávek, a současně na 
spotřebu v průmyslu, stavebnictví 
a domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že ke snižování emisí 
skleníkových plynů mohou významným 
způsobem přispět technologie zachycování 
a ukládání uhlíku, a poukazuje na 
paradoxní a velmi markantní nedostatek 
veřejných i soukromých investic v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že bude-li energetická 
účinnost správně realizována, umožní EU 
nákladově efektivním způsobem 
dosáhnout jejích dlouhodobých cílů 
v oblasti úspor energie, změny klimatu, 
hospodářské bezpečnosti a bezpečnosti 
dodávek energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby upravila energetické 
prognózy se zřetelem ke konkrétním 
neekonomickým faktorům zlepšování 
energetické účinnosti a přínosům úspor 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
provedly opatření obsažená ve směrnici 
2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov (EPBD);

Or. ro

Pozměňovací návrh 430
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření nezbytná k naplnění cílů, které 
stanoví článek 9 směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. Členské 
státy by měly zajistit, aby do 31. prosince 
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2020 měly všechny nové budovy téměř 
nulovou spotřebu energie a aby do 31. 
prosince 2018 měly téměř nulovou 
spotřebu energie budovy, které vlastní a 
využívá veřejný sektor. Členské státy 
rovněž vypracují vnitrostátní plány na 
zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že jediný cíl v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, jehož 
plnění má probíhat hlavně 
prostřednictvím systému obchodování s 
emisemi (ETS), neumožní využít 
obrovského potenciálu energetické 
účinnosti v odvětvích, která nejsou 
součástí ETS, a povede zároveň k tomu, že 
snaha o plnění cíle stanoveného v oblasti 
dekarbonizace k roku 2030 zůstane z větší 
části záležitostí odvětví zapojených do 
systému ETS a bude spojena se zbytečně 
vysokými náklady; konstatuje, že mnohé 
z překážek bránících zlepšování 
energetické účinnosti nejsou finanční 
povahy a že v rámci přístupu počítajícího 
s jediným cílem snižování emisí 
skleníkových plynů, k němuž má docházet 
prostřednictvím systému ETS, nemohou 
být odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Anne Delvaux
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Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby včas a 
v plném rozsahu provedly směrnici o 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. konstatuje, že EU potřebuje komplexní 
rámec pro politiku v období do roku 2030, 
který bude podporovat investice a 
dlouhodobou dekarbonizaci v odvětvích, 
jež nejsou součástí systému obchodování s 
emisemi (ETS), odpovídají však za 60 % 
emisí skleníkových plynů, které v EU 
vzniknou; zdůrazňuje, že odvětví, jež 
nejsou součástí systému ETS, mohou 
reálně usnadnit snahu o dekarbonizaci, 
která je potřebná i v dalších oblastech 
hospodářství EU, a zároveň mohou bez 
navýšení nákladů umožnit vytyčení 
ambicióznějšího cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby kromě cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
stanovily cíl v oblasti energetické 
účinnosti pro odvětví, která nejsou 
součástí systému ETS; konstatuje, že tento 
cíl by nijak neovlivnil horní hranici 
stanovenou v rámci systému ETS a 
umožnil by zajistit, aby se oblast (bytové i 
komerční) zástavby a odvětví dopravy 
podílely na snižování emisí skleníkových 
plynů výraznější měrou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že hlavním zájmem 
dlouhodobé politiky EU v oblasti 
energetické účinnosti by se mělo stát 
snižování spotřeby energie v budovách, 
neboť renovace stávajících budov má pro 
nákladově efektivní úspory energie
mimořádný potenciál; zdůrazňuje, že 
stávající míru a kvalitu renovace budov je 
třeba podstatně zvýšit, aby EU mohla do 
roku 2050 spotřebu energie ve stávajících 
budovách významně snížit, ve srovnání 
s úrovní z roku 2010 o 80 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. poukazuje na to, že odvětvový cíl 
zvyšování energetické účinnosti budov by 
se stal hnací silou tolik potřebné 
transformace fondu budov a ve výsledku 
by zajistil využití obrovského zdroje 
energie, který představuje; uznává, že 
překážky na tomto poli jsou převážně 
povahy nikoli technologické, nýbrž 
právní, administrativní a finanční, a že 
transformace trhu si vyžádá určitý čas a 
bude do značné míry záviset na 
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dlouhodobých a spolu s nimi stanovených 
střednědobých cílech pro období do roku 
2020, 2030 a 2040, které by měly vést 
k tomu, že celý fond budov bude mít do 
roku 2050 téměř nulovou spotřebu 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by 
se mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti, přičemž energetická 
účinnost by se měla vyjadřovat jako 
energetický vstup na jednotku HDP 
(energetická náročnost); bere na vědomí, 
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že energetická náročnost v poměru 
k hospodářské výkonnosti i bez politických 
zásahů již desítky let klesá; domnívá se, že 
by se mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 438
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. má vážné výhrady k metodice výpočtu 
energetické účinnosti a monitorování
pokroku v této oblasti, jež přispěla k tomu, 
že směrnice o energetické účinnosti 
obsahuje pouze orientační cíle; žádá proto 
Komisi, aby vypracovala lepší metody a 
nástroje pro výpočet a monitorování 
pokroku, které pomohou vytvořit 
jednotnější přístup EU k energetické 
účinnosti; domnívá se, že by se mělo učinit 
více s cílem pomoci průmyslovým 
podnikům v EU ještě více snížit 
energetickou náročnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
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monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; žádá Komisi, aby 
upravila energetické prognózy se zřetelem 
ke konkrétním neekonomickým faktorům 
zlepšování energetické účinnosti a 
přínosům úspor energie; domnívá se, že 
by se mělo učinit více s cílem pomoci všem 
odvětvím hospodářství v EU ještě více 
snížit spotřebu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a sledování
pokroku, které pomohou vytvořit 
jednotnější přístup EU k energetické 
účinnosti; domnívá se, že je důležité, aby 
byla zachována rovnováha mezi 
energetickou náročností a 
konkurenceschopností evropského 
hospodářství a průmyslu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 441
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
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vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost, přičemž je 
nutno zohledňovat výrobní náklady a 
riziko úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 

7. žádá Komisi, aby se zabývala 
vypracováním lepších metod a nástrojů
pro výpočet a monitorování pokroku, které 
pomohou navrhnout jednotnější a 
transparentnější přístup EU k energetické 
účinnosti; domnívá se také, že by se mělo 
učinit více s cílem pomoci průmyslovým 
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snížit energetickou náročnost; podnikům v EU ještě více snížit 
energetickou náročnost a zlepšit jejich 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že 
energetická účinnost se může rovněž stát 
významnou hnací silou pro vědy o 
materiálech a že by se mělo učinit více s 
cílem pomoci průmyslovým podnikům v 
EU ještě více snížit energetickou 
náročnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější a transparentnější
přístup EU k energetické účinnosti; 
domnívá se, že by se mělo učinit více s 
cílem pomoci průmyslovým podnikům v 
EU ještě více snížit energetickou 
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náročnost, zejména zvyšováním 
energetické účinnosti a na základě vlastní 
výroby tepla a elektřiny;

Or. es

Pozměňovací návrh 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost, především 
na základě vlastní výroby tepla a 
elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost, čímž 
zároveň zvýší svou celkovou 
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konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší 
metody a nástroje pro výpočet a 
monitorování pokroku, které pomohou 
vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší a 
transparentnější metody a nástroje pro 
výpočet a monitorování pokroku, které 
pomohou vytvořit jednotnější přístup EU k 
energetické účinnosti; domnívá se, že by se 
mělo učinit více s cílem pomoci 
průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 449
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala komplexní rámec politiky pro 
oblast energetiky a klimatu, který do 
transformace evropského energetického 
systému v plné míře začlení také odvětví 
vytápění a chlazení; dále vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly rozvoj 
infrastruktury místního vytápění a 
chlazení a snadno dostupných řešení 
vytápění a chlazení využívajících 
obnovitelných zdrojů energie, jež v 
kombinaci s opatřeními pro zvyšování 
energetické účinnosti mají potenciál zvýšit 
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bezpečnost dodávek energie, neboť 
umožňují snížit spotřebu primární energie 
a emise skleníkových plynů, zároveň s tím 
však i udržet ceny energie pro evropské 
občany a podniky v dostupné výši;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi, aby do 
transformace evropského energetického 
systému v plné míře začlenila také odvětví 
vytápění a chlazení; Komisi a členské 
státy dále vyzývá, aby podporovaly rozvoj 
infrastruktury místního vytápění a 
chlazení a snadno dostupných řešení 
vytápění a chlazení využívajících 
obnovitelných zdrojů energie; je 
přesvědčen, že v kombinaci s opatřeními 
pro zvyšování energetické účinnosti má 
místní vytápění a chlazení potenciál zvýšit 
bezpečnost dodávek energie, neboť 
umožňuje snížit spotřebu primární 
energie a emise skleníkových plynů, 
zároveň s tím však i udržet ceny energie 
pro spotřebitele a podniky v dostupné výši;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že v politice v oblasti 
energetiky a klimatu hrají důležitou roli
programy výzkumu a inovací, a to nejen 
kvůli vývoji a předvádění nových 
technologií, ale i kvůli zvyšování účinnosti 
stávajících technologií, které tak mohou 
omezit náklady na snižování emisí uhlíku. 
Tyto programy navíc také podpoří 
opatření v oblasti snižování spotřeby 
energie, díky nimž se sníží výdaje 
zákazníků na energii a zvýší se 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje dále, že energetická 
účinnost a úspory energie jsou sice 
oblastí, která se již stala předmětem 
právní úpravy v podobě nedávno 
uveřejněné směrnice, výsledky, které se 
měly v návaznosti na to dostavit, se však 
nedostavily tak rychle, jak se původně 
předpokládalo, z čehož je zřejmé, že 
provádění a plnění cílů této směrnice není 
snadné;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. souhlasí s Komisí, že pokud by měly 
být na evropské úrovni podnikány jakékoli 
další legislativní kroky v oblasti 
energetické účinnosti, mělo by se o nich 
diskutovat v souvislosti s přezkumem 
směrnice o energetické účinnosti a 
účelnosti nástrojů, které tato směrnice 
nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních 
pilířů souboru opatření EU v oblasti 
klimatu a energetiky, systém EU pro 
obchodování s emisemi, by měl být 
schopen co nejlépe plnit svou hlavní 
funkci – snižování emisí skleníkových 
plynů – a zároveň účinně reagovat na 
hospodářské výkyvy; znovu připomíná, že 
hlavním cílem systému EU pro 
obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 455
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské změny; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

Or. bg

Pozměňovací návrh 456
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů a zajistit 
předvídatelnost a potřebný cenový impuls, 
jež jsou nezbytným předpokladem pro
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tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro
hodnocení funkčnosti systému;

orientaci investic tímto směrem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářský pokles;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 

8. konstatuje, že systém EU pro 
obchodování s emisemi jako jeden ze 
základních pilířů souboru opatření EU v 
oblasti klimatu a energetiky prokázal, že
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plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

plní svou hlavní funkci – nákladově 
efektivní snižování emisí skleníkových 
plynů – a zároveň účinně reaguje na 
hospodářské výkyvy; vyjadřuje politování 
nad tím, že bývá chápán jako zdroj 
vládních příjmů; znovu připomíná, že 
hlavním cílem systému EU pro 
obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 460
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. znovu připomíná, že hlavním cílem 
systému EU pro obchodování s emisemi je 
snížit emise skleníkových plynů, a nikoli 
poskytovat investorům pobídky pro
investice do nízkouhlíkových technologií, 
vzhledem k tomu, že ty by měly být 
považovány pouze za druhotný cíl a ne za 
základ pro hodnocení funkčnosti systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 461
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být hlavním nástrojem
snižování emisí skleníkových plynů a měl 
by zároveň účinně reagovat na hospodářské 
výkyvy; znovu připomíná, že hlavním 
cílem systému EU pro obchodování s 
emisemi je snížit emise skleníkových 
plynů, a nikoli poskytovat investorům 
pobídky pro investice do nízkouhlíkových 
technologií, vzhledem k tomu, že ty by 
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tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

měly být považovány pouze za druhotný 
cíl a ne za základ pro hodnocení funkčnosti 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy, anebo by 
měla být přijata alternativní opatření, 
která systém ETS nahradí; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 463
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 

8. znovu připomíná, že hlavním cílem 
systému EU pro obchodování s emisemi je 



AM\1009740CS.doc 35/114 PE523.079v01-00

CS

energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

snížit emise skleníkových plynů, zároveň 
s tím však i poskytovat investorům 
pobídky pro domácí investice do 
nízkouhlíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen lépe plnit 
svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů způsobem, který bude 
zohledňovat všechny prvky trhu včetně 
zemědělství a aktivního lesního 
hospodářství – a zároveň účinně reagovat 
na hospodářské výkyvy; znovu připomíná, 
že hlavním cílem spravedlivě fungujícího
systému EU pro obchodování s emisemi je 
snížit emise některých skleníkových plynů,
hlavně CO2, a nikoli pouze poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií; měl by být 
chápán jako metoda postupného, 
evolučního přechodu k efektivně 
fungujícímu nízkoemisnímu hospodářství, 
a nikoli jako ekonomický nástroj vedoucí 
ke globálnímu odlesnění a snížení 
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potenciálu produkce potravin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 465
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému; důrazně 
poukazuje na to, že vzhledem k rozdílným 
dopadům systému ETS na výrobní odvětví 
a energetické hospodářství, jakož i 
s ohledem na to, aby nedocházelo k 
únikům uhlíku, by měl být vůči těmto 
odvětvím uplatňován v rámci systému 
ETS rozdílný přístup; vybízí k tomu, aby 
byla prozkoumána možnost uplatnit tento 
systém případně pouze na výrobce 
elektřiny;

Or. de

Hlavním problémem systému ETS je rozdílné zatížení výrobních odvětví a energetického 
hospodářství (viz kontroverzní diskuse týkající se odložení dražeb povolenek). Tento problém 

by bylo možné vyřešit stanovením různého způsobu zacházení (například stanovením 
odlišných plánů snižování emisí). Členské státy nemají v současné době žádnou povinnost 
účelově vázat výnosy ze systému ETS na opatření v oblasti energetiky, klimatu a životního 
prostředí. V tom je třeba bezpodmínečně zjednat nápravu, aby se několikanásobné zatížení 
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průmyslu snížilo a aby v oblasti nízkouhlíkových technologií došlo k podnícení výzkumu, 
vývoje a inovací.

Pozměňovací návrh 466
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – nákladově 
efektivní snižování emisí skleníkových 
plynů; poukazuje na to, že nynější nízká 
cena uhlíku může vést k většímu, 
ekonomicky neefektivnímu využívání uhlí, 
a tedy i k tomu, že investice budou na 
několik dalších desetiletí vázány výlučně 
na dodávky energie spojené s vysokým 
objemem emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být hlavním nástrojem 
nákladově efektivního snižování emisí 
v průmyslu a energetice a měl by zároveň 
účinně reagovat na hospodářské výkyvy; 
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připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

znovu připomíná, že hlavním cílem 
systému EU pro obchodování s emisemi je 
snížit emise skleníkových plynů, a nikoli 
poskytovat investorům pobídky pro 
investice do nízkoemisních technologií, 
vzhledem k tomu, že ty by měly být 
považovány pouze za druhotný cíl a ne za 
základ pro hodnocení funkčnosti systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být hlavním nástrojem 
nákladově efektivního snižování emisí 
v průmyslu a energetice a měl by být
zároveň schopen účinně reagovat na 
hospodářské výkyvy; znovu připomíná, že 
hlavním cílem systému EU pro 
obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému; domnívá 
se, že měnit systém ETS v období 2013–
2020 je nežádoucí, a zdůrazňuje, že 
odvětví zahrnutá do tohoto systému jsou 
na dobré cestě k dosažení cílů 
stanovených k roku 2020, tj. snížit emise 
skleníkových plynů oproti úrovni roku 
2005 o 21 %; připomíná také, že opatření, 
která vedou ke krátkodobému zvyšování 
ceny uhlíku, mají na snižování emisí 
skleníkových plynů jen velmi malý vliv a 
že ohrožují růst a tvorbu pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8.  konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen plnit jednu ze 
svých hlavních funkcí – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 



PE523.079v01-00 40/114 AM\1009740CS.doc

CS

reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavními cíli systému EU 
pro obchodování s emisemi jsou snížení 
emisí skleníkových plynů a poskytování 
pobídek investorům pro investice do 
nízkouhlíkových technologií; poukazuje 
na to, že značný přebytek povolenek, které 
jsou v systému EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS) k dispozici, vede 
k mnohem nižším cenám uhlíku, než se 
původně předpokládalo; naléhavě žádá, 
aby do roku 2014 byla provedena 
strukturální reforma systému ETS, která 
by řešila současný přebytek povolenek a 
nepružnost tohoto mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že jakkoli je hlavním cílem 
systému EU pro obchodování s emisemi 
snížit emise skleníkových plynů, má 
v souladu s 8. bodem odůvodnění 
směrnice 2009/29 o systému ETS zároveň 
i tu funkci, že vysílá potřebné tržní signály 
a podněcuje investice do nízkouhlíkových 
technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu 
a energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – nákladově 
efektivní a ekonomicky účinné snižování 
emisí skleníkových plynů postupující 
v souladu s vědecky stanovenou mírou, 
která je s ohledem na zabránění 
nebezpečné změně klimatu považována za 
nezbytnou; znovu připomíná, že hlavním 
cílem systému EU pro obchodování s 
emisemi je snížit emise skleníkových plynů 
a napomáhat šíření technologií, které 
uspíší přechod ke klimaticky 
šetrnějšímu hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise 
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 

8. poukazuje na to, že jeden ze základních 
pilířů souboru opatření EU v oblasti 
klimatu a energetiky, systém EU pro 
obchodování s emisemi (ETS), by měl co 
nejlépe plnit svou hlavní funkci –
snižování emisí skleníkových plynů – a 
zároveň účinně reagovat na hospodářské 
výkyvy; znovu připomíná, že hlavním 
cílem systému EU pro obchodování s 
emisemi je snížit emise skleníkových 
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investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

plynů; domnívá se, že v zájmu usměrnění 
investic a poskytnutí nezbytné jistoty pro 
dosažení cílů EU v procesu dekarbonizace 
do roku 2050 by měl být stanoven závazný 
cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
který budou sloužit jako doplnění systému
ETS;

Or. es

Pozměňovací návrh 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů 
souboru opatření EU v oblasti klimatu a 
energetiky, systém EU pro obchodování s 
emisemi, by měl být schopen co nejlépe 
plnit svou hlavní funkci – snižování emisí 
skleníkových plynů – a zároveň účinně 
reagovat na hospodářské výkyvy; znovu 
připomíná, že hlavním cílem systému EU 
pro obchodování s emisemi je snížit emise
skleníkových plynů, a nikoli poskytovat 
investorům pobídky pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, vzhledem k 
tomu, že ty by měly být považovány pouze 
za druhotný cíl a ne za základ pro 
hodnocení funkčnosti systému;

8. konstatuje, že systém EU pro 
obchodování s emisemi (ETS) je v 
současnosti hlavním nástrojem 
umožňujícím snížit emise v průmyslu a
podpořit investice do nízkouhlíkových 
technologií; konstatuje proto, že má-li být 
systém ETS schopen účinně reagovat na 
hospodářské výkyvy a obnovit na základě 
dlouhodobé předvídatelnosti a 
spolehlivosti tohoto systému důvěru 
investorů, je nutné jeho strukturální 
zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrhy strukturální reformy 
systému EU pro obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. s ohledem na potřebu rychlé integrace 
obnovitelných zdrojů energie vyzývá 
Komisi, aby předložila také návrhy na 
vytvoření vnitřního trhu s pevným jádrem 
členských států, které jsou k této integraci 
ochotné a které chtějí co nejrychleji 
zahájit spolupráci na společné produkci a 
distribuci elektřiny a na jejím společném 
využívání;

Or. de

Pozměňovací návrh 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. uznává, že je-li systém EU pro 
obchodování s emisemi skutečně 
likvidním trhem a má-li fungovat 
nákladově efektivním a ekonomicky 
účinným způsobem, není možné, aby cena 
povolenek byla stanovena předem, protože 
tuto cenu musí určovat tržní síly nabídky 
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a poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá sdělení Komise o dotvoření 
vnitřního trhu s elektřinou a optimálním 
využívání státních zásahů; shoduje se 
Komisí v názoru, že na evropské úrovni 
lze přispívat k omezování či úplnému 
překonání potřeby státních zásahů na 
celostátní, regionální či místní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby i nadále hledala 
způsoby, jak zasahování státu na vnitřním 
trhu s energií omezovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 479
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje nezbytnost komplexní 
reformy systému ETS, která by měla 
zahrnovat:
1) mechanismus upravování nabídky, 
který by měl být navržen tak, aby zajistil 
reakci nabídky v případě poklesu poptávky 
a naopak;
2) přizpůsobení lineárního koeficientu 
snížení cíli stanovenému v této zprávě 
k roku 2030, tak aby odpovídal cíli 
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stanovenému k roku 2050, tj. 80–95% 
nákladově efektivnímu snížení emisí 
skleníkových plynů oproti roku 1990;
3) revizi ustanovení týkajících se úniků 
uhlíku, tak aby byly zajištěny rovné 
podmínky pro všechna energeticky 
náročná odvětví průmyslu, na něž mají 
nepřímé náklady spojené se systémem EU 
ETS nepříznivý dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná Komisi, že ji Parlament již 
dříve žádal, aby v co nejkratším možném 
termínu navrhla právní předpisy, které by 
upravily požadavek na každoroční 
lineární snižování o 1,74 %, tak aby bylo 
možné splnit požadavky na snížení emisí 
CO2 do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje nicméně, že evropský 
systém obchodování s emisemi (ETS) v 
současné době nefunguje tak, jak by měl,
a že v důsledku nadměrné nabídky v jeho 
rámci vydávaných emisních povolenek, 
kterých byly na začátku roku 2013 
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k dispozici téměř dvě miliardy, vede 
k tomu, že cena uhlíku je příliš nízká na 
to, aby mohla stimulovat snižování emisí 
skleníkových plynů a investice do 
udržitelných technologií; zdůrazňuje, že 
tato nadměrná nabídka povolenek, které 
v současnosti stále čekají na své 
vydražení, musí být v krátkodobém 
výhledu trvale zrušena; je nicméně tohoto 
názoru, že v dlouhodobém výhledu je 
nutno provést strukturální reformy, jež 
povedou ke snížení emisí a podnítí 
udržitelný rozvoj, a v souvislosti s tím by 
Komise a členské státy měly zvážit 
možnost zavedení systémů využívajících 
například uhlíkové daně či maximálního 
přípustného množství tun CO2
vypuštěného na 1 Kwh;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
klimatu musí v každém případě 
dostatečným způsobem chránit odvětví, ve 
kterých hrozí riziko úniku uhlíku; žádá, 
aby průmyslovým podnikům, které jsou 
únikem uhlíku ohroženy nejvíce a které 
produkují CO2 „efektivním způsobem“ (v 
souladu s „referenční hodnotou“), byly 
emisní povolenky přiděleny zcela 
bezplatně a bez dodatečných odpočtů;

Or. de

Pozměňovací návrh 483
Jo Leinen
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. s velkým znepokojením konstatuje, že 
nadměrná nabídka emisních 
povolenek vydávaných v rámci systému 
ETS dosahovala na začátku roku 2013 
téměř dvou miliard povolenek, a vyzývá 
proto Komisi, aby navrhla trvalá 
strukturální opatření včetně trvalého a 
bezodkladného zrušení povolenek;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že by mělo být s okamžitou 
platností zakázáno využívat v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS) i rozhodnutí o sdílení úsilí 
(ESD) mezinárodní kompenzace
poskytované na základě typů projektů, 
které nemají doplňující charakter a jsou 
jednoznačně škodlivé. Mezi tyto typy 
projektů patří průmyslové plynárenské 
projekty, rozsáhlé elektroenergetické 
projekty zahrnující uhlí a veškeré projekty 
typu „JI Track 1“;
naléhavě žádá, aby bylo zavedeno 
posuzování neškodnosti projektů, které 
umožní zastavit kompenzační projekty 
v případě průkazného porušování lidských 
práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. s vážným znepokojením poukazuje na 
to, že nadměrná nabídka emisních 
povolenek dosáhla na začátku roku 2013 
počtu téměř dvou miliard povolenek, tedy 
dvojnásobku oproti stavu na začátku roku 
2012, a že toto zvýšení jejich počtu bylo 
způsobeno hlavně rekordní mírou 
využívání mezinárodních kompenzací; 
konstatuje, že využívání mezinárodních 
kompenzací narušilo plnění cílů EU 
v oblasti klimatu a zbrzdilo domácí úsilí o 
snížení objemu emisí; zdůrazňuje, že po 
roce 2020 by již nemělo být možné 
mezinárodní kompenzace uplatnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že politika v oblasti změny 
klimatu se nemůže spoléhat pouze na tržní 
mechanismy, a připomíná, že je velmi 
důležité, aby systém EU pro obchodování 
s emisemi (EU ETS), který je jedním z 
mechanismů aktuálně používaných pro 
snižování emisí skleníkových plynů, prošel 
dlouhodobou strukturální reformou, která 
umožní splnit požadavky vyplývající z cíle, 
jehož má snižování emisí CO2 dosáhnout 
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do roku 2050; poukazuje na to, že při 
současném lineárním koeficientu snížení 
bude EU schopna dosáhnout pouze 70% 
stropu, což neodpovídá dlouhodobému cíli 
snížit objem emisí oproti úrovni z roku 
1990 o 80–95 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že pro energeticky 
náročná odvětví, jakým je například 
ocelářský průmysl, nepředstavuje cena 
CO2 žádnou pobídku k odpovídajícím 
investicím v rámci EU, a že tomuto účelu 
by tudíž spíše než zpoplatnění CO2
posloužily technologicky orientované 
nástroje a právní předpisy; podtrhuje 
nezbytnost toho, aby výnosy získané 
v rámci systému EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS) byly do budoucna 
v každém případě a v celé své výši účelově 
využity na průmyslové investice do 
nízkouhlíkových technologií a na 
kompenzování nepřímých nákladů 
spojených s emisemi CO2;

Or. de

Pozměňovací návrh 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. je znepokojen tím, že současná nízká 
cena uhlíku by mohla vést k ekonomicky
neefektivním důsledkům, jako je 
zablokování akciového kapitálu odvětví 
s vysokými emisemi uhlíku a větší 
využívání uhlí v EU; v zájmu zachování 
řádného fungování uhlíkového trhu 
vyzývá Komisi, aby co nejkratším možném 
termínu předložila návrh strukturálních 
opatření, jejichž součástí by mělo být i 
zrušení nejméně 1,4 miliardy povolenek a 
úprava lineárního koeficientu ročního 
snížení z 1,74 % na 2,5 %, tak aby bylo 
možné splnit požadavky vyplývající z cíle 
stanoveného k roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh byl přesunut do 
nového odstavce 6c.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 490
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování 
s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a rozšířily působnost tohoto 
systému, tak aby zahrnoval celý trh 
s teplem, a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 492
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby vymezily ambiciózní cíle pro tato 
odvětví, které zajistí efektivní snížení 
emisí skleníkových plynů na evropském 
území, zároveň však zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 493
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby přezkoumaly cíle pro 
odvětví, která nejsou součástí systému 
obchodování s emisemi, přihlížejíce při 
tom k výkonům, jichž tato odvětví 
v současnosti dosahují, a zároveň 
zachovaly pružnost, která umožňuje 
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úsilí; členským státům stanovit si vlastní cesty k 
dosažení cílů sdíleného úsilí;

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování 
s emisemi, s výhledem do roku 2050; 
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly cíle pro tato odvětví a 
zároveň zachovaly pružnost, která 
umožňuje členským státům stanovit si 
vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí; uznává, že cíle pro odvětví, která 
nejsou součástí systému obchodování
s emisemi, by měly být stanoveny na 
základě zezdola vycházejícího posouzení 
potenciálu k úsporám energie
v jednotlivých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
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podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování 
s emisemi; konstatuje, že odvětví, na něž 
se vztahuje rozhodnutí o sdílení úsilí, 
představují téměř 60 % emisí EU; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby 
rozhodnutí o sdílení úsilí ponechaly 
v platnosti i v rámci politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030, a to i 
včetně ambiciózních cílů sdíleného úsilí, 
jež zachovávají pružnost, která umožňuje 
členským státům stanovit si vlastní cesty k 
dosažení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby pro tato odvětví stanovily vyšší 
cíle a zároveň zachovaly pružnost, která 
umožňuje členským státům stanovit si 
vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
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 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování s 
emisemi; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby přezkoumaly cíle pro tato 
odvětví a zároveň zachovaly pružnost, 
která umožňuje členským státům stanovit 
si vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného 
úsilí;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený 
rámec politik do roku 2030, který by 
podpořil investice a dlouhodobou 
dekarbonizaci odvětví, která nejsou 
součástí systému pro obchodování 
s emisemi; zdůrazňuje, že některá odvětví, 
jako je stavebnictví či doprava, mají 
významný, a přitom nevyužitý potenciál 
úspor energie; žádá proto Komisi a 
členské státy, aby přezkoumaly cíle pro 
odvětví, která nejsou součástí systému 
obchodování s emisemi, a zároveň 
zachovaly pružnost, která umožňuje 
členským státům stanovit způsoby dosažení 
cílů sdíleného úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že cíle pro odvětví, která 
nejsou součástí systému obchodování
s emisemi (sdílení úsilí) jsou ve srovnání 
s odvětvími, která jsou součástí tohoto 
systému, poměrně málo ambiciózní a že 
velmi kontroverzní kredity, přidělované 
například za průmyslové plyny, jsou 
v rámci sdílení úsilí stále přípustné, kdežto 
v rámci systému ETS přípustné nejsou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 499
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby pečlivě 
monitorovala účinnost stávajících i 
budoucích nástrojů pro odvětví, která 
nejsou součástí systému obchodování s 
emisemi, a vycházela při tom ze zásady, že 
tyto nástroje by měly být technologicky 
neutrální a v případě potřeby by měly 
nabízet možnost doplnění či úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá Komisi, aby pro svůj rámec 
politik do roku 2030 zvážila možnost 
stanovení dalšího cíle pro dekarbonizaci 
pohonných hmot;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že na budovy připadá 
40 % spotřeby energie v Evropě a jedna 
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třetina zdejších emisí skleníkových plynů 
a že stanovení cíle v oblasti renovace 
budov by vedlo nejen k úsporám energie a 
snížení emisí, ale významným způsobem 
by také podpořilo konkurenceschopnost a 
zaměstnanost na místní úrovni; 
zdůrazňuje, že má-li EU docílit u svých 
stávajících budov významnějšího omezení 
spotřeby energie, která by se do roku 2050 
měla ve srovnání s hodnotami z roku 2010 
snížit o 80 %, musí se míra a provedení 
renovace budov po kvalitativní i 
kvantitativní stránce podstatně zvýšit;
je si vědom toho, že většina překážek na 
tomto poli je povahy spíše právní, 
administrativní a finanční než 
technologické; je toho názoru, že 
překonání těchto překážek vyžaduje 
usměrnění činnosti všech aktérů k témuž 
cíli, aby do roku 2050 bylo u naprosté 
většiny budov dosaženo téměř nulové 
spotřeby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby posílila dialog 
a spolupráci s Mezinárodní námořní 
organizací (dále jen „IMO“) s cílem 
zajistit začlenění odvětví námořní dopravy 
do závazků ke snížení CO2; vyzývá Komisi, 
aby v případě, že do 31. prosince 2015 
nebude dosaženo mezinárodní dohody o 
globálních opatřeních za účelem 
snižování emisí skleníkových plynů 
z námořní dopravy, na základě řádného 
legislativního postupu navrhla pro 
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mezinárodní námořní dopravu cíle 
v oblasti snižování emisí a tržní opatření 
ke snížení emisí skleníkových plynů 
v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na význam úplného výpočtu 
množství CO2 podle pravidel směrnice o 
kvalitě paliv pro omezení životního cyklu 
emisí skleníkových plynů z pohonných 
hmot; zdůrazňuje, že směrnice o kvalitě 
paliv může plnit důležitou úlohu při šíření 
udržitelných biopaliv v rámci politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je toho názoru, že rámec politiky pro 
oblast klimatu do roku 2030 by měl 
zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými 
odvětvími a technickou a ekonomickou 
proveditelnost; zdůrazňuje, že dokud se 
v rámci celosvětové hospodářské soutěže 
nepodaří docílit rovných podmínek, 
neměla by politika v oblasti klimatu a 
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energetiky přinášet nejefektivněji 
fungujícím průmyslovým zařízením další 
zvyšování nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že není dostatečně
zohledňován vliv metanu (CH4) na 
globální oteplování, vzhledem k tomu, že 
potenciál globálního oteplování (GWP) je 
u tohoto plynu v rozmezí 15 let 80krát 
vyšší než v případě CO2 a v rozmezí 40 let 
49krát; vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s opatřeními ke snižování emisí 
skleníkových plynů provedla důkladnou 
analýzu tohoto vlivu metanu a aby 
vyhodnotila jednotlivé možnosti a navrhla 
plán snižování emisí CH4, který bude 
odpovídat konkrétní situaci jednotlivých 
odvětví a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby vymezila soubor 
ukazatelů pro posuzování pokroku 
dosaženého v konkrétních odvětvích, která 
nejsou součástí systému obchodování s 
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emisemi (ETS), se zvláštním zřetelem 
k udržitelnému fungování budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
konkrétního rámce pro dopravu včetně 
příslušných cílů, neboť na odvětví 
dopravy připadá přibližně čtvrtina 
evropských emisí skleníkových plynů a 
celkového objemu spotřeby energie v EU, 
což z něho činí odvětví, které je z hlediska 
emisí skleníkových plynů po výrobě 
energie hned druhé v pořadí;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. žádá Evropskou komisi, aby v co 
nejkratším možném termínu předložila 
návrh, který umožní zakázat používání 
kreditů v rámci sdílení úsilí, právě tak 
jako je již nyní jejich používání 
znemožněno v rámci systému 
obchodování s emisemi (ETS), a žádá 
členské státy, aby se bezodkladně zavázaly 
k tomu, že uplatní stejný postup, který 
jsou povinny dodržovat v případě 
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průmyslu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. žádá Komisi, aby navrhla 
ambicióznější rámec pro odvětví, která 
nejsou součástí systému obchodování
s emisemi (sdílení úsilí);

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro 
zvyšování energetické účinnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 10. domnívá se, že kogenerace hraje v 
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budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

současnosti a bude hrát i v budoucnu 
významnou úlohu v souvislosti 
s účinnějším využíváním primárních 
zdrojů energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 512
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

10. domnívá se, že kogenerace a dálkové 
vytápění a chlazení budou hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti a zlepšování kvality 
místního ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Riikka Pakarinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

10. domnívá se, že kogenerace a dálkové 
vytápění budou hrát v budoucnu 
významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Gaston Franco



AM\1009740CS.doc 63/114 PE523.079v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

10. domnívá se, že kogenerace všech typů
bude hrát v budoucnu významnou úlohu 
pro zvyšování energetické účinnosti a 
provozní spolehlivosti energetických sítí, 
přičemž zároveň usnadní postupnou 
integraci více obnovitelných zdrojů 
energie (při výrobě elektřiny i vytápění);

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

10. domnívá se, že kogenerace a dálkové 
vytápění budou hrát v budoucnu 
významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

10. domnívá se, že kogenerace a účinné 
dálkové vytápění a chlazení budou hrát v 
budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 517
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá záměr Evropské komise 
vypracovat seznam státních dotací 
poskytovaných v EU na různé zdroje 
energie a umožnit tak v oblasti energetiky 
co možná největší transparentnost a 
spravedlivou hospodářskou soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 518
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že velký potenciál úspor 
energie má odvětví IKT, které je samo 
jedním z významných odběratelů 
elektrické energie, neboť na datová centra 
v EU připadá až 1,5 % celkové spotřeby 
elektřiny a spotřebitelé si rostoucí měrou 
uvědomují uhlíkovou stopu služeb IKT a 
cloud computingu, které využívají, a dále 
zdůrazňuje, že toto odvětví se může stát 
vzorem energetické účinnosti a podpory 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. upozorňuje na to, že téměř polovina 
konečné spotřeby energie v EU se využívá 
na vytápění a klimatizaci; podtrhuje 
značný dopad činnosti těchto odvětví a 
zdůrazňuje význam integrace odvětví 
vytápění a chlazení (ať už jsou nebo 
nejsou součástí systému EU obchodování
s emisemi) do rámce politiky pro období 
do roku 2013; je přesvědčen, že opatření 
ke zvyšování energetické účinnosti 
v kombinaci s rozvojem místních 
infrastruktur pro vytápění a klimatizaci, 
které budou využívat obnovitelných zdrojů 
energie, posílí bezpečnost dodávek, omezí 
emise skleníkových plynů a sníží náklady 
občanů i průmyslu na energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je toho názoru, že zachycování a 
ukládání uhlíku (CCS) by mohlo hrát 
důležitou roli při snižování emisí 
skleníkových plynů, zvláště pak 
v energeticky náročných odvětvích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že nová generace 
biopaliv bude hrát významnou úlohu při 
snižování emisí skleníkových plynů 
v dopravě a současně povede i ke zvýšení 
energetické bezpečnosti a přispěje k růstu 
a tvorbě pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod -11 b (nový) – za dílčím nadpisem 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-11b. je toho názoru, že cíle EU v oblasti 
klimatu bez ohledu na svou legitimitu 
nesmí oslabit konkurenceschopnost EU a 
bezpečnost dodávek; požaduje proto, aby 
veškeré další politické nástroje, které se 
týkají těchto klimatických cílů, podléhaly 
povinnému a zevrubnému posouzení 
makroekonomických dopadů z hlediska 
jejich důsledků pro konkurenceschopnost 
EU i jednotlivých členských států 
a bezpečnost jejich dodávek; je 
přesvědčen, že takovému posouzení by měl 
být podroben i stávající právní rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod -11 a (nový) – za dílčím nadpisem 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-11a. vyzývá EU, aby zvážila možnosti 
plné integrace odvětví vytápění a chlazení 
do procesu přechodu k nízkoemisnímu 
energetickému systému; konstatuje, že 
toto odvětví dnes v Evropě představuje 
přibližně 45 % konečné spotřeby energie a 
že je třeba lépe chápat důležitou úlohu 
odvětví vytápění a chlazení v rámci 
procesu přechodu k nízkoemisnímu 
energetickému systému; vyzývá proto 
Komisi, aby shromáždila potřebné údaje, 
které umožní zjistit, jaké jsou zdroje a 
způsoby využití vytápění a chlazení a jak 
probíhá distribuce tepla různým skupinám 
konečných spotřebitelů (např. bydlení, 
průmysl, terciární sféra);

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod -11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-11a. vyzývá Komisi, aby se aktivně 
zasadila o snížení podílu nákladů na 
energii, který vzniká v důsledku orientace 
rámce politiky v oblasti energetiky a 
klimatu a koncepce jeho hlavních 
nástrojů; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
je nutno provést především reformu 
systému obchodování s emisemi (ETS) a 
podporovat energii z obnovitelných zdrojů 
v souladu se zásadami nákladové 
efektivity;

Or. de
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(Náklady na energii jsou částečně dány geograficky, částečně však také politicky. Komise by 
tyto „politické náklady na energii“ (vznikající jako důsledek systému ETS, podpory 

obnovitelných zdrojů energie či zdanění energie) měla aktivně snižovat.)

Pozměňovací návrh 525
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření a aktivním 
prováděním politiky ekologických 
veřejných zakázek stimulovat společnosti 
k nabízení ekologičtějších produktů a 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření; velmi 
vhodným nástrojem pro odvětví energetiky 
by se v tomto ohledu mohl stát 
mechanismus obdobný tomu, který již 
existuje v hospodářské a rozpočtové 
oblasti, tj. evropský semestr (za 
předpokladu, že budou zohledněny 
připomínky Evropského parlamentu 
týkající se potřeby jeho zlepšení, zvláště 
pak jeho demokratizace), který v sobě 
spojuje svrchovanost členských států 
v rozhodování o energetické skladbě a
narůstající vzájemnou závislost na 
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evropské úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 527
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření, která by 
v konečném důsledku počítala se 
skutečným sblížením v oblasti zdanění 
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 528
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. zdůrazňuje, že společná energetická 
politika EU je důležitým předpokladem 
pro řešení mnoha problémů v oblasti 
klimatu a energetiky a pro vytvoření 
transparentního evropského trhu s 
energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření; domnívá 
se, že rámec politiky v oblasti klimatu a
energetiky do roku 2030 by měl zahrnovat 
některé závazné požadavky, které by 
členským státům ukládaly povinnost 
konzultovat se sousedními zeměmi své 
případné plány významných změn 
v oblasti dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
výměnu osvědčených postupů na úrovni 
EU s cílem vytvořit jednotnější vnitrostátní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
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jednotnější vnitrostátní opatření; účinnější a jednotnější vnitrostátní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. s ohledem na skutečnost, že 
vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy, zdůrazňuje potřebu 
intenzivní koordinace jednotlivých politik 
členských států a potřebu společných 
iniciativ, spolupráce a transparentnosti; 
navrhuje, aby se Komise zabývala 
otázkou, jakým způsobem by mohla 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) napomoci 
usnadnění takovýchto společných 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a 
součinnost na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření; domnívá 
se, že rámec politiky v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030 by měl zahrnovat 
některé závazné požadavky, které by 
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členským státům ukládaly povinnost 
konzultovat se sousedními zeměmi své 
případné plány významných změn 
v oblasti dodávek energie; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby podnikla příslušné 
kroky, které umožní zajistit koordinaci 
jednotlivých opatření členských států 
přijímaných při vytváření koncepce jejich 
energetické politiky, jež mají přeshraniční 
důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že politický rámec pro 
období do roku 2020, který obsahoval 
velké množství předpisů vztahujících se 
k témuž cíli, přinesl matoucí investiční 
signály, neúměrnou složitost a regulační 
zatížení průmyslu, a podlomil tak úsilí o 
vytvoření integrovaného a 
konkurenceschopného energetického trhu 
EU; žádá, aby na úrovni EU i na úrovni 
členských států byla přijata opatření, 
která tyto nepříznivé dopady zmírní a 
omezí tak zbytečné utrácení peněz občanů 
EU a oslabování konkurenceschopnosti 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je toho názoru, že budoucí evropská 
politika v oblasti energetiky a klimatu 
musí omezit regulační složitost a odstranit 
přebytečné množství právních předpisů a 
jako svůj cíl by si měla uložit vytvoření 
jednoduchého, konzistentního a 
efektivního evropského rámce, ve kterém 
bude členským státům zajištěna potřebná 
svoboda a flexibilita a průmyslu stabilní a 
jasné podmínky, jaké potřebuje pro svá 
investiční rozhodnutí; vyzývá členské 
státy, aby tento evropský rámec 
respektovaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 536
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že v rámci dokončování 
jednotného trhu s energií by s ohledem na 
potřebu řešení energetických problémů 
celoevropského rozměru a předcházení 
riziku fragmentace trhu měla být za 
klíčovou úroveň diskuse a spolupráce 
mezi členskými státy považována úroveň 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem;

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem; poukazuje na výsledky 
výzkumu provedeného Fraunhofer 
Institute for Systems and Innovation 
Research (Fraunhofer ISI), které 
prokazují, že realizace celkového 
evropského potenciálu nákladově 
efektivních úspor energie (40 %) by 
umožnila snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 50 % a 
zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů
ve skladbě zdrojů energie na 35 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem;

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem; poukazuje na doklady o tom, že 
využití evropského potenciálu nákladově 
efektivních úspor energie ve výši 40 % by 
umožnilo snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 50 % a 
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zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů 
ve skladbě zdrojů energie na 35 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem;

12. zdůrazňuje, že jasný, jednotný 
a důsledný politický a regulační rámec
založený na holistickém přístupu má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do možností, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán, a to z nákladově 
efektivním a udržitelným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem;

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do možností, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou (energie 
z obnovitelných zdrojů, účinnost, 
inteligentní sítě), jak stanoví energetický 
plán do roku 2050, a to nákladově 
efektivním a udržitelným způsobem; 
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konstatuje, že rozpornost našich cílů, 
které jsou stanoveny k roku 2020, přispěla 
k současné nízké ceně uhlíku a 
k nedostatečnému zohledňování možností 
opatření v oblasti energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do technologií, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou, jak stanoví 
energetický plán do roku 2050, a to 
nákladově efektivním a udržitelným 
způsobem;

12. připomíná, že jasný, jednotný a 
důsledný politický a regulační rámec, jehož 
základem jsou tři hlavní závazné cíle, má 
zásadní význam pro povzbuzení 
nezbytných investic do možností, které 
jsou z ekonomického a environmentálního 
hlediska dobrou volbou (energie 
z obnovitelných zdrojů, účinnost, 
inteligentní sítě), jak stanoví energetický 
plán do roku 2050, a to nákladově 
efektivním a udržitelným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že s ohledem na 
dlouhodobé ekologické investice je velmi 
důležité, aby průmysl měl ve 
střednědobém výhledu právní jistotu, a 
vyzývá v této souvislosti k vytyčení
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vysokých a závazných cílů v oblasti emisí 
skleníkových plynů, energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že jednotný politický a 
regulační rámec by neměl odrazovat od 
přechodu od výroby energie v tepelných 
elektrárnách spalujících uhlí, které 
produkují velké množství uhlíku, 
k zemnímu plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že zachycování a 
ukládání uhlíku musí v rámci přechodu k 
nízkouhlíkovému hospodářství doplňovat 
rozvoj energie z obnovitelných zdrojů; 
bere na vědomí, že Komise uznala význam 
zachycování a ukládání uhlíku jak 
v rámci svého plánu přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
tak i ve svém energetickém plánu do roku 
2050; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zachycování a ukládání uhlíku učinily 
explicitní součástí rámce politiky v oblasti 
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klimatu a energetiky do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že nejsoudržnější 
koncepce pro období po roce 2020 spočívá 
v tom, že k roku 2030 bude stanoven 
celoevropský cíl v oblasti snižování emisí 
a zároveň bude zohledněno snížení emisí 
vyplývající z cílů EU stanovených k roku 
2030 v oblasti energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů; 
konstatuje, že celkový přístup zahrnující 
v rámci jediného balíčku opatření cíle v 
oblasti energetické účinnosti, energie 
z obnovitelných zdrojů a emisí 
skleníkových plynů a definovaný 
v souladu se současným potenciálem 
nákladově efektivních řešení by Evropské 
unii umožnil splnit její cíle v oblasti 
konkurenceschopnosti, energetické 
bezpečnosti a dekarbonizace při nižších 
cenách CO2 a menším zatížení průmyslu, 
než jaké by s sebou nesl přístup zaměřující 
se pouze na dosažení cíle v oblasti emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že balíček, který by v sobě 
zahrnoval cíle týkající se energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, by umožnil dosáhnout cílů 
v oblasti dekarbonizace EU při nižších 
cenách CO2, čímž by zároveň umožnil 
snížit zatížení průmyslu produkujícího 
CO2, který by tak mohl získat nové 
zákazníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi, aby provedla analýzu 
toho, jakým způsobem by bylo možné 
usnadnit využívání energetických a 
environmentálních daní v jednotlivých 
členských státech k nákladově 
efektivnímu snižování emisí v odvětvích, 
která nejsou součástí systému 
obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. bere na vědomí, že Unie navrhla 
mezinárodní přezkumný postup, který má 
sloužit k posuzování předběžných příslibů 
před uzavřením dohody o ochraně klimatu 
v roce 2015; žádá proto Radu, aby se 
dohodla na jasném harmonogramu 
přezkumného procesu, tak aby bylo 
zajištěno přezkoumání cíle EU v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, jakož 
i dalších cílů, které s ním souvisejí, a 
v případě potřeby jejich lepší vymezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
fungování jednotného trhu je třeba 
provést komplexní analýzu nástrojů a cílů 
a jejich soudržnosti; zdůrazňuje, že cíl 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů musí být dostatečně ambiciózní, aby 
vytvářel nové pobídky vedle těch, které 
s sebou nesou cíle v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů, a aby byl v souladu s vědecky 
stanovenou mírou snižování emisí, která 
je s ohledem na zabránění nebezpečné 
změně klimatu považována za nezbytnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Edite Estrela
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických 
cílů s cílem dosáhnout co nejvyšší 
účinnosti politik na úrovni EU, přičemž 
by měla zohlednit nejen národní HDP, ale 
rovněž možnosti jednotlivých členských 
států;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických 
cílů s cílem dosáhnout co nejvyšší 
účinnosti politik na úrovni EU, přičemž 
by měla zohlednit nejen národní HDP, ale 
rovněž možnosti jednotlivých členských 
států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
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působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU a vyhnout se 
problémům, které v důsledku přístupu 
sledujícího tři různé cíle doposud 
vznikaly, přičemž by měla také zohlednit 
nejen národní HDP, ale rovněž možnosti 
jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států; 
vybízí Komisi, aby s okamžitou platností 
omezila nadměrnou legislativu a zamezila 
překrývání environmentálních a 
energetických cílů, které jsou spolu někdy 
ve svých důsledcích v rozporu, a aby 
iniciovala proces syntézy a racionalizace 
stávajících předpisů s cílem podpořit v 
rámci Programu pro účelnost a účinnost 
právních předpisů (REFIT) v Evropě 
konkurenceschopnost a zaměstnanost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států; 
připomíná, že zlepšování energetické 
účinnosti v oblastech, jako je provoz 
budov a doprava, vede k významným 
úsporám emisí skleníkových plynů 
v odvětvích, která nejsou součástí systému 
EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
a umožňuje proto v případě 
celoevropského cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů omezit zatížení, 
jemuž jsou v souvislosti se snižováním 
emisí vystavena odvětví, která jsou 
součástí systému EU ETS, a snížit tak 
náklady na dekarbonizaci v energeticky 
náročných průmyslových odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
potenciální kapacitu jednotlivých 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 556
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů 
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
potenciál jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických cílů
s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
politik na úrovni EU, přičemž by měla 
zohlednit nejen národní HDP, ale rovněž 
možnosti jednotlivých členských států;

13. žádá Komisi, aby zjistila a analyzovala 
vzájemné působení klimatických a 
energetických cílů s cílem dosáhnout co 
nejvyšší účinnosti politik na úrovni EU, 
přičemž by měla zohlednit nejen národní 
HDP, ale rovněž možnosti jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení klimatických a energetických
cílů s cílem dosáhnout co nejvyšší 
účinnosti politik na úrovni EU, přičemž by 
měla zohlednit nejen národní HDP, ale 
rovněž možnosti jednotlivých členských 
států;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné 
působení cílů v oblasti klimatu, energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti s cílem dosáhnout co nejvyšší 
účinnosti politik na úrovni EU, přičemž by 
měla zohlednit nejen národní HDP, ale 
rovněž potenciál jednotlivých členských 
států v oblasti nákladově efektivního 
snižování emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
bezodkladně začaly s postupným rušením 
ekologicky škodlivých dotací, jak přímých, 
tak i nepřímých, které jsou poskytovány 
na úrovni Unie i na úrovni členských 
států, a aby o pokroku v tomto směru 
podávaly zprávy v rámci svých národních 
programů reforem; vyzývá Komisi, aby se 
ujala vedení a monitorování tohoto 
procesu, mj. i v rámci evropského 
semestru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že diskuse o cílech pro 
období do roku 2030 by měla vycházet ze 
spolehlivé ekonomické analýzy 
potenciálních dopadů těchto cílů na 
jednotlivé země a odvětví; žádá Komisi, 
aby uveřejnila veškeré dostupné údaje a 
analýzy týkající se tohoto tématu, které by 
umožnily zjistit, zda by členské státy byly 
vystaveny různému zatížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
jednotné koncepce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky by všechny cíle pro 
období do roku 2030 i rozvoj jednotného 
evropského trhu s energií měly vést
k vytvoření optimálního 
elektroenergetického systému. Je třeba 
vytvořit tržní mechanismus, který bude 
odměňovat schopnosti umožňující 
efektivním způsobem integrovat do tohoto 
systému energii z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby zvýšila účinnost a 
nákladovou efektivitu plnění tří
stanovených cílů a přijala za tímto účelem 
koordinovaná a vzájemně soudržná 
opatření, která umožní reálné využívání 
stávajících vazeb mezi těmito třemi cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy a EU, aby 
v zájmu vytvoření rovných podmínek pro 
různé druhy výroby energie bezodkladně 
přistoupily k postupnému rušení přímých i 
nepřímých dotací na fosilní paliva a 
jadernou energii, neboť mají škodlivý vliv 
na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
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úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy, a rovněž tím, že chrání 
zájmy evropských spotřebitelů a 
zainteresovaných subjektů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 565
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy, a rovněž jako aktér 
prosazující uplatňování jednotnějšího 
přístupu k politice v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
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za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

za účelem optimalizace úsilí v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací, po vzoru 
nedávno zřízené Francouzsko-německé 
organizace pro energii z obnovitelných 
zdrojů (OFAEnR), a efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie; v tomto 
kontextu hraje Komise významnou úlohu 
při usnadňování tohoto procesu tím, že 
koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 567
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
jednotlivé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; 
vyjadřuje politování nad tím, že doposud 
nebylo využito mechanismů spolupráce, 
které zavedla směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů; v tomto kontextu hraje Komise 
významnou úlohu při usnadňování tohoto 
procesu tím, že koordinuje, finančně 
podporuje a připravuje vhodné analýzy 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
potenciálu pro členské státy; bere na 
vědomí závěry Komise, z nichž vyplývá, že 
lepší využívání stávajících možností 
spolupráce by mohlo mít významné 
přínosy, například v podobě oživení 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; za 
tímto účelem by mělo být ve větší míře 
využíváno stávajících mechanismů 
spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie; zdůrazňuje, že stanovení 
celoevropsky závazného cíle, který má 
určovat, jaký má být do roku 2030 podíl 
obnovitelných zdrojů energie na konečné 
spotřebě energie, vede k většímu zapojení 
členských států EU do těchto mechanismů 
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spolupráce; v tomto kontextu hraje 
Komise významnou úlohu při usnadňování 
tohoto procesu tím, že koordinuje, finančně 
podporuje a připravuje vhodné analýzy 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
potenciálu pro členské státy; poukazuje na 
to, že svůj pozitivní přínos by při tom 
mohla mít výměna osvědčených postupů 
mezi členskými státy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; 
Komise by v tomto kontextu měla hrát 
významnou úlohu při usnadňování tohoto 
procesu tím, že bude koordinovat, finančně 
podporovat a připravovat vhodné analýzy 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
potenciálu pro členské státy, a rovněž tím, 
že se bude výrazněji zasazovat o postupné 
sbližování systémů podpory;

Or. de

Pozměňovací návrh 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
jednotlivé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy; 

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem efektivnosti rozvoje 
nekonvenčních zdrojů energie; v tomto 
kontextu hraje Komise významnou úlohu 
při usnadňování tohoto procesu jakožto
koordinátor poskytující finanční podporu 
a tím, že připravuje vhodné analýzy 
nekonvenčních zdrojů energie a jejich 
potenciálu pro členské státy; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; 
zdůrazňuje, že pro nákladově efektivní 
zavádění energie z obnovitelných zdrojů 
má mimořádný význam regionální 
integrace; v tomto kontextu hraje Komise 
významnou úlohu při usnadňování tohoto 
procesu tím, že koordinuje, finančně 
podporuje a připravuje vhodné analýzy 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
udržitelného potenciálu pro členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v 
tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

14. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce 
za účelem optimalizace efektivnosti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie, 
zejména pobřežních větrných elektráren; 
v tomto kontextu hraje Komise významnou 
úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, 
že koordinuje, finančně podporuje a 
připravuje vhodné analýzy obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Martina Anderson
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že svůj závazek 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů musí Evropská unie splnit za 
pomoci opatření, která zabrání rozvoji 
nekonvenčních fosilních paliv 
získávaných například z dehtových písků, 
která jsou z hlediska emisí skleníkových 
plynů velmi intenzivní; 

Or. en

Pozměňovací návrh 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává, že i přes probíhající realizaci 
projektů společného zájmu v oblasti 
energetické infrastruktury představuje 
kapacita přeshraničních propojení, jež 
nedosahuje cíle stanoveného na zasedání 
Evropské rady v Barceloně v roce 2002, 
překážku bránící integraci energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci vnitřního 
trhu s energií a je příčinou neefektivního 
fungování energetického systému a 
vyšších cen elektřiny; je toho názoru, že 
jedním z klíčových cílů energetické 
politiky EU je vytvářet takové podmínky, 
aby ceny energie pro hospodářské podniky 
i občany byly výsledkem hospodářské 
soutěže, a vyzývá proto Komisi, aby 
stanovila závazné cíle pro minimální 
přeshraniční přenosovou kapacitu a jasný 
časový rámec pro jejich realizaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že pro zvyšování 
účasti občanů, zlepšování dostupnosti 
energie z obnovitelných zdrojů 
a generování finančních investic má velký 
význam podpora místních družstev pro 
energii z obnovitelných zdrojů a iniciativ 
pro kolektivní přechod na tento typ 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní 
prostředí, hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Marusya Lyubcheva
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze rozvíjet udržitelné 
obnovitelné zdroje energie, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

Or. bg

Pozměňovací návrh 580
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit nekolísající obnovitelné 
zdroje energie, jako je vodní energie, 
energie biomasy nebo geotermální energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 581
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze zdroje energie udržitelným 
způsobem rozvíjet, přičemž by měla 
zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie; 
zdůrazňuje, že rozsáhlejší využívání 
energetické biomasy vyžaduje vypracování 
kritérií udržitelnosti pro pevnou i plynnou 
biomasu;

Or. de

Pozměňovací návrh 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, udržitelná
energie biomasy nebo geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí 
(jako je vliv větrných elektráren na vzhled 
okolní krajiny, emise hluku či likvidace 
fotovoltaických panelů), hlediska týkající 
se závislosti na surovinách nezbytných 
k výstavbě zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, v Evropě však 
málo dostupných, a životnosti a především 
to, jak lze podpořit stabilní obnovitelné 
zdroje energie, jako je vodní energie, 
energie biomasy nebo geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným a nákladově efektivním
způsobem rozvíjet, přičemž by měla 
zohlednit dopady na životní prostředí, 
celkové náklady systému, hlediska týkající 
se závislosti na surovinách a životnosti a 
především to, jak lze podpořit stabilní 
obnovitelné zdroje energie, jako je vodní 
energie, energie biomasy nebo geotermální 
energie, aniž by je bylo nutné dlouhodobě 
dotovat a narušovat tak fungování trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným a nákladově efektivním
způsobem rozvíjet, přičemž by měla 
zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným a nákladově efektivním
způsobem rozvíjet, přičemž by měla 
zohlednit dopady na životní prostředí, 
celkové náklady systému, hlediska týkající 
se závislosti na surovinách a životnosti a 
především to, jak lze podpořit stabilní 
obnovitelné zdroje energie, jako je vodní 
energie, energie biomasy nebo geotermální 
energie, aniž by je bylo nutné dlouhodobě 
dotovat a narušovat tak fungování trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. zdůrazňuje, že je třeba provádět 
průběžnou analýzu toho, jak lze různé 
zdroje energie udržitelným způsobem 
rozvíjet, přičemž by měla zohlednit dopady 
na životní prostředí, závislost na 
surovinách, účinnost využívání zdrojů a
hlediska týkající se jejich životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Anne Delvaux
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní 
prostředí, hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným a nákladově efektivním
způsobem rozvíjet, a především to, jak lze 
podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní 
prostředí, hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
optimalizace fungování vnitřního trhu 
s energií předložila analýzu toho, jak 
mohou stabilní zdroje obnovitelné energie, 
jako je vodní energie, zvláště pak 
přečerpávací vodní elektrárny, nebo 
geotermální energie, doplňovat flexibilní 
obnovitelné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným a nákladově efektivním
způsobem rozvíjet, přičemž by měla 
zohlednit dopady na životní prostředí, 
celkové náklady systému, hlediska týkající 
se závislosti na surovinách a životnosti a 
především to, jak lze podpořit obnovitelné 
zdroje energie s možností nastavení, jako 
je vodní energie, energie biomasy nebo 
geotermální energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a životnosti a především to, jak 
lze podpořit stabilní obnovitelné zdroje 
energie, jako je vodní energie, energie 
biomasy nebo geotermální energie;

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu 
toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by 
měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na 
surovinách a jejich potenciálního 
nedostatku, jakož i životnosti těchto 
zdrojů, a především to, jak lze podpořit 
stabilní obnovitelné zdroje energie, jako je 
vodní energie, energie biomasy nebo 
geotermální energie; vyzývá v tomto směru 
ke koordinovanému postupu s dalšími 
zeměmi, které jsou na čele 
technologického vývoje (USA 
a Japonsko), s cílem řešit stávající 
problémy, jako je nedostatek surovin 
a zvláště pak vzácných zemin, které 
ovlivňují rozvoj technologií pro 
obnovitelnou energii, uchovávání energie 
a pokročilých aplikací v oblasti 
energetiky;



AM\1009740CS.doc 103/114 PE523.079v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. podtrhuje význam uplatnění kritérií 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC) při 
posuzování uhlíkové náročnosti paliv 
vyráběných z biomasy; zdůrazňuje, že 
evropské právní předpisy týkající se 
biopaliv nesmějí nepříznivým způsobem 
ovlivňovat produkci potravin a 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. podtrhuje význam teplárenských sítí 
pro využívání stabilních zdrojů 
obnovitelné energie, které jsou dostupné 
v místních podmínkách, jako je například 
biomasa (dřevo, odpad či vedlejší 
produkty průmyslové výroby) či 
geotermální energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly v co možná nejširší míře 
do všech ostatních politik;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby průmyslovou politiku a 
programy účinného využívání zdrojů 
zahrnuly v co možná nejširší míře do všech 
ostatních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly v co možná nejširší míře 
do všech ostatních politik;

16. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů EU 
v oblasti klimatu a energetiky má velký 
význam účinné využívání zdrojů; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby cíle 
v oblasti účinného využívání zdrojů 
zahrnuly do dalších klíčových oblastí 
politiky a vyměňovaly si osvědčené 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly v co možná nejširší míře 
do všech ostatních politik;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly co nejefektivnějším 
způsobem do všech ostatních politik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly v co možná nejširší míře 
do všech ostatních politik;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby program účinného využívání 
zdrojů zahrnuly v co možná nejširší míře 
do všech ostatních politik a aby postupně 
ukončily dotace, které vedou k 
neúčinnému využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá výrobce elektrické energie, 
aby snížili nadměrnou spotřebu elektřiny 
ve svých vlastních elektrárnách, tj. během 
výroby energie pro vnější odběratele;

Or. pl

Pozměňovací návrh 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby téma konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu zahrnuly v co 
možná nejširší míře do všech ostatních 
politik;

Or. de

Pozměňovací návrh 601
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že včasné provádění a 
uplatňování právních předpisů EU, 
zvláště pak v oblasti životního prostředí a 
energetiky, je povinností a nezbytným 
předpokladem toho, jak předejít 
roztříštěnosti trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. upozorňuje na to, že na používání 
pevné biomasy a bioplynu se nevztahují 
žádné závazné požadavky týkající se 
udržitelnosti, což by mohlo vést 
k neúčinnému využívání biomasy, které by 
mohlo narušit plnění cílů Evropy účinně 
využívající zdroje; naléhavě vyzývá 
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Komisi, aby předložila návrh povinných 
kritérií udržitelnosti, který bude řešit 
problém nepřesnosti předpokladu 
uhlíkové neutrality u všech zdrojů 
biomasy, který by mohl vést k velmi 
neúčinnému využívání zdrojů biomasy a 
k nepříznivým klimatickým dopadům na 
atmosféru;

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. uznává důležitost regionální a místní 
úrovně v otázkách klimatu a energetiky; 
doporučuje Komisi, aby místní a 
regionální úroveň v členských státech 
podporovala a podněcovala, a to zejména 
prostřednictvím cíleného vytváření 
programů financování činnosti v oblasti 
klimatu a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh byl přesunut do 
nového odstavce 6a.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU a pokrok členských 
států, pokud jde o provádění opatření 
týkajících se ekologických veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU, a aby v souladu s 
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novými poznatky povolila zvýšení závazků 
EU v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů a umožnila tak předejít situaci, že
k roku 2030 bude stanoven jen jediný cíl 
snižování emisí skleníkových plynů, 
v důsledku čehož by EU mohla být 
připravena o všechny důležité 
hospodářské, sociální i environmentální 
přínosy, které by jinak díky ambiciózní 
politice v oblasti energetické účinnosti 
získala;

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU; trvá na tom, aby 
Komise ve svém připravovaném sdělení o 
balíčku opatření pro oblast klimatu a 
energetiky do roku 2030 neuplatňovala 
přístup orientovaný pouze na snižování 
emisí skleníkových plynů, který 
nezohledňuje možnosti nákladově 
efektivního zvyšování energetické 
účinnosti a neumožňuje uvolnit 
neekonomické překážky, které jejímu 
zvyšování brání; zdůrazňuje, že jednotný 
cíl pro snižování emisí skleníkových plynů 
do roku 2030 Evropské unii neumožní 
dosáhnout významných hospodářských, 
sociálních a environmentálních přínosů, 
které by jinak díky ambiciózní politice v 
oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie získala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
energetické účinnosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby v souvislosti 
s prováděním směrnice o energetické 
účinnosti 2012/27/EU zhodnotila během 
přiměřené doby vývoj úspor energie v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

17. žádá Komisi, aby v souvislosti s 
prováděním směrnice o energetické 
účinnosti 2012/27/EU zhodnotila vývoj 
úspor energie v EU;

Or. es
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Pozměňovací návrh 612
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá Komisi, aby provedla srovnávací 
studii, která zanalyzuje a vyhodnotí 
pokrok, jehož Evropská unie dosáhla 
v oblasti energetické účinnosti 
v porovnání s jinými kontinenty a 
hlavními konkurenty. Tato studie by měla 
rovněž zjistit a analyzovat cíle a přístupy 
stanovené v jiných zemích či na jiných 
kontinentech;

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že orientační vnitrostátní 
cíle v oblasti energetické účinnosti, které 
byly stanoveny na základě směrnice EU o 
energetické účinnosti (EED) z roku 2012 
a uveřejněny v roce 2013, nepřispívají 
k naplnění ambice EU, jež se dohodla na 
20% zvýšení; požaduje, aby Komise již 
dále nečekala a navrhla novou politiku a 
nová opatření, jejichž součástí bude i 
závazný cíl pro zvyšování energetické 
účinnosti v období do roku 2020, a aby 
s ohledem na zajištění vzájemné 
soudržnosti stanovených cílů zahrnula 
závazný cíl v oblasti energetické účinnosti 
do svého chystaného sdělení, které se 
bude týkat roku 2030;
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Or. en

Pozměňovací návrh 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. upozorňuje na to, že stávající rámec 
EU pro oblast energetiky a klimatu 
neodráží rozdíly ve využívání energie ve 
městech a venkovských oblastech, které 
nejsou připojeny k síti; konstatuje, že 
v oblastech venkova jsou některé 
energetické problémy vyhrocenější (nízká 
energetická účinnost, cenová dostupnost 
energie, hluboká uhlíková stopa vznikající 
v důsledku vytápění za použití pevných a 
kapalných paliv);

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzdvihuje význam místních a 
regionálních iniciativ v oblasti klimatu a 
energetiky, neboť tyto iniciativy mohou 
významným způsobem přispět k úsilí 
jednotlivých států o zmírňování změn a 
mohou rovněž přispět k dalšímu rozvoji 
decentralizované výroby energie; vybízí 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
veškeré překážky bránící místním a 
regionálním orgánům v plnění cílů EU v 
oblasti klimatu a energetiky a aby zajistily, 
že bude k dispozici odpovídající finanční 
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rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
provedly analýzu potenciálu zbývajících 
obnovitelných zdrojů energie z hlediska 
jejich využitelnosti pro účely vytápění a 
chlazení a aby prozkoumaly možnosti 
součinnosti mezi vyšší spotřebou energie 
z obnovitelných zdrojů a prováděním 
směrnice o energetické náročnosti 
a směrnice o energetické náročnosti 
budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby jako součást 
rámce pro oblast energetiky a klimatu do 
roku 2030 vypracovala energetickou 
strategii pro oblast venkova, jejímž cílem 
by bylo provést analýzu některých 
konkrétních problémů, s nimiž se potýkají 
spotřebitelé, kteří nemají připojení 
k energetické síti, a sestavit seznam 
politických doporučení pro členské státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 618
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyhodnotily nevyužívaný potenciál 
obnovitelných zdrojů energie v odvětví 
vytápění a chlazení a věnovaly pozornost 
vzájemné provázanosti zvýšeného 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
s nimi souvisejícím možnostem na jedné 
straně a provádění směrnic o energetické 
účinnosti a energetické náročnosti budov 
na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby jako součást 
rámce pro oblast energetiky a klimatu do 
roku 2030 vypracovala energetickou 
strategii pro oblast venkova, jejímž cílem 
by bylo posoudit některé konkrétní 
problémy, s nimiž se potýkají spotřebitelé, 
kteří nemají připojení k energetické síti, a 
nabídnout členským státům seznam 
doporučení;

Or. en


