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Pozměňovací návrh 620
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Energetická bezpečnost Energetická bezpečnost a vnitřní trh s 
energií

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie, čerpání výhod spojených 
s úsporami energie a budování 
inteligentní infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů, průzkum a těžba domácích 
zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 623
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 
energie je pro evropské občany a podniky 
důležitou potřebou; podtrhuje význam 
energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu v EU, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie pro všechny Evropany za 
dostupné ceny, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
kvalitních pracovních míst, sociální 
aspekty a udržitelnost z hlediska životního 
prostředí prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 625
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na rozvoj hospodářství a 
průmyslu v EU, odolnost vůči 
celosvětových energetickým výkyvům,
vytváření pracovních míst, sociální aspekty 
a udržitelnost z hlediska životního 
prostředí prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie a uplatnění potenciálu EU 
v oblasti úspor energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Konrad Szymański, Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a využívání svých domácích 
zdrojů (včetně širšího využívání 
obnovitelných zdrojů energie);

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie a nákladově efektivní 
úspory energie dosahované díky vyšší 
energetické účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na udržitelnost z 
hlediska životního prostředí, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, odolnost vůči celosvětovým 
energetickým výkyvům, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty v EU 
prostřednictvím různých politik a opatření, 
jako je diverzifikace přepravních tras, 
dodavatelů a zdrojů, širší uplatňování 
potenciálu EU v oblasti úspor energie a 
širší využívání obnovitelných zdrojů 
energie a rozvoj inteligentní energetické 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie, jakož i zvýšení stálé a
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nastavitelné kapacity pro pokrytí 
základního výkonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je vyšší 
energetická účinnost a větší úspory 
energie, diverzifikace přepravních tras, 
dodavatelů a zdrojů, vybudování skutečně 
propojeného evropského trhu s energií a 
širší využívání obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
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opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a širší využívání obnovitelných 
zdrojů energie a nákladově efektivní 
služby a technologie na straně dodavatelů 
i odběratelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů 
a zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je plné 
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opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

využití potenciálu dostupných úspor 
energie, diverzifikace přepravních tras, 
dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na 
konkurenceschopnost hospodářství a 
průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

19. podtrhuje význam rámce politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie, na konkurenceschopnost 
hospodářství a průmyslu v EU, vytváření 
pracovních míst, sociální aspekty a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
prostřednictvím opatření, jako je širší 
využívání obnovitelných zdrojů energie, 
rozsáhlé investování do energetické 
účinnosti a diverzifikace přepravních tras, 
dodavatelů a zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie v EU, na
konkurenceschopnost hospodářství a 

19. podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti EU 
v oblasti dodávek energie, její 
konkurenceschopnost hospodářství a 
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průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

průmyslu, vytváření pracovních míst, 
sociální aspekty a udržitelnost z hlediska 
životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních 
tras, dodavatelů a zdrojů, podpora 
energetické účinnosti a širšího využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje potřebu zajistit 
energetickou bezpečnost a nakonec i 
soběstačnost EU, čehož by mělo být 
dosaženo především podporou energetické 
účinnosti, úspor energie a obnovitelných 
zdrojů energie, které spolu s dalšími 
alternativními zdroji energie sníží 
závislost na dovozu; poukazuje na 
vzrůstající zájem o průzkum nalezišť ropy 
a zemního plynu ve Středozemním a 
Černém moři; domnívá se, že v kontextu 
politiky EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři by měl být kladen důraz na 
předcházení potenciálním rizikům a na 
vymezení výlučných ekonomických zón 
(EEZ) dotčených členských států a 
příslušných třetích zemí v souladu s 
Úmluvou Organizace spojených národů o 
mořském právu (UNCLOS), jejíž jsou 
všechny členské státy i EU jako taková 
signatáři;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že stávající síťová 
infrastruktura, správa sítě a tržní pravidla 
odpovídají potřebám a možnostem 
jaderných a tepelných elektráren, a pro 
nové technologie, například v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, tudíž 
představují konkurenční nevýhodu; 
požaduje větší flexibilitu energetické 
distribuční soustavy, která by se měla 
přizpůsobit rostoucímu podílu energie 
z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné 
zajistit co nejvyšší nákladovou efektivnost
a bezpečnost dodávek energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 638
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá nedávno přijaté nařízení 
347/2013, kterým se stanoví hlavní směry 
pro transevropské energetické sítě, neboť 
toto nařízení usnadní vybudovat v celé EU 
přeshraniční přenosovou infrastrukturu a 
poskytovat finanční podporu formou 
pobídek a díky rychlejším a 
transparentním postupům udělování 
povolení, pravidlům přeshraničního 
uznávání nákladů a optimalizaci způsobů, 
jakými Evropská unie může podporovat 
veřejné i soukromé financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 639
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 
energie je obzvláště problematická 
v situaci, kdy se dováží jen z několika 
málo zemí; zdůrazňuje, že nízká 
rozrůzněnost zdrojů energie může 
Evropské unii působit obtíže v jejích 
zahraničních vztazích, zvláště pokud 
dovoz závisí na politicky nestabilních či 
nedemokratických režimech;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vítá přijetí nařízení o nástroji pro 
propojení Evropy, které má zcela zásadní 
význam pro finanční zajištění rozsáhlých 
investic do evropské energetické struktury, 
potřebných k dobudování jednotného 
trhu; poznamenává, že tento nový 
mechanismus financování maximalizuje 
využívání finančních nástrojů a vytvoří 
pákový efekt, neboť umožní zajistit co 
nejefektivnější využívání veřejných zdrojů 
a přilákat současně i soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
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Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, mají členské státy možnost 
rozhodovat o podobě svého národního 
energetického rozpočtu a mohou využívat 
výhod všech domácích zdrojů energie v 
souladu s vůlí občanů a v souladu s 
politikami, které zajišťují bezpečný 
a udržitelný průzkum, těžbu a využití 
těchto zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 643
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech udržitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. doporučuje, aby v otázce bezpečnosti 
dodávek členské státy upřednostňovaly 
politiky, které v souladu s pravidly 
posuzování vlivu na životní prostředí 
(EIA) zajistí bezpečný a udržitelný 
průzkum, těžbu a využití jejich domácích 
zdrojů energie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 645
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že EU musí plně využívat
potenciálu všech obnovitelných zdrojů 
energie, které jsou členským státům EU 
dostupné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 646
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů a které musí 
brát v úvahu škodlivé následky 
hydraulického štěpení na veřejné zdraví a 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
svobodně rozhodovat o své energetické 
skladbě a využívat výhod všech domácích 
zdrojů energie (včetně nekonvenčních 
uhlovodíků, jako je břidlicový plyn) v 
souladu s politikami, které zajišťují 
bezpečný a udržitelný průzkum, těžbu, 
výrobu a využití těchto zdrojů a 
souvisejících produktů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech obnovitelných 
zdrojů a zdrojů v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod domácích zdrojů energie v 
souladu s politikami, které zajišťují 
bezpečný a udržitelný průzkum, těžbu a 
využití těchto zdrojů a jsou slučitelné 
s dlouhodobými evropskými cíli 
stanovenými v souvislosti se změnou 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů; podtrhuje 
v této souvislosti vzrůstající význam 
průzkumů nalezišť ropy a zemního plynu, 
zvláště pak ve východním Středomoří, a 
z toho vyplývající potřebu vymezit v této 
oblasti v souladu s Úmluvou Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) výlučné ekonomické zóny 
(EEZ);

Or. el

Pozměňovací návrh 651
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů; domnívá se, 
že za tím účelem je nezbytné, aby členské 
státy a EU vypracovaly podpůrné politiky, 
které dodávky energie z domácích zdrojů 
zajistí;

Or. es

Pozměňovací návrh 652
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek a v konečném plánu též 
energetické soběstačnosti, musí být 
členské státy schopny využívat výhod 
všech domácích zdrojů energie v souladu s 
politikami, které zajišťují bezpečný a 
udržitelný průzkum, těžbu a využití těchto 
zdrojů; podtrhuje proto význam průzkumu 
nalezišť ropy a zemního plynu ve 
východním Středomoří, která by mohla na 
dlouhou dobu podpořit energetickou 
soběstačnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti 
dodávek, musí být členské státy schopny 
využívat výhod všech domácích zdrojů 
energie v souladu s politikami, které 
zajišťují bezpečný a udržitelný průzkum, 
těžbu a využití těchto zdrojů;

20. zdůrazňuje, že otázku bezpečnosti 
dodávek je třeba řešit rozsáhlejším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie, 
zvyšováním energetické účinnosti a 
dobudováním vnitřního trhu s energií, 
které jsou obecně považovány za dobrou 
volbu, a že průzkum, těžba a využití 
domácích zdrojů energie musí respektovat 
politiky, které slouží zajištění bezpečných 
a udržitelných postupů šetrných k 
životnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 654
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. upozorňuje, že v souvislosti 
s využíváním domácích zdrojů energie, 
které se nacházejí v přeshraničních
regionech, je nutno patřičným způsobem 
zvážit a zajistit ochranu před možnými 
negativními dopady na území sousedního 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby provedla třetí 
strategický přezkum energetické politiky a 
aby při stanovení budoucích evropských 
závazků v oblasti klimatu vyšla z těchto 
aktualizovaných údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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s ohledem na vnitřní trh s plynem 
přezkoumaly všechny smlouvy o 
dodávkách plynu, které jsou založeny na 
zastaralých mechanismech určování cen, 
zejména na principu indexování podle 
ceny ropy, jejichž důsledkem jsou vysoké 
spotřebitelské ceny, a naléhavě Komisi 
vyzývá, aby se podílela na hledání 
možností změny smluvních podmínek, a to 
nejen při jejich prodlužování; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí vyvíjet a podporovat 
všechny produkty a mechanismy, které se 
zaměřují na posilování možností 
krátkodobého  obchodování s plynem; 
zdůrazňuje, že výše zmíněná opatření mají 
zásadní význam pro zajištění skutečně 
konkurenčních cen plynu dodávaného 
všem spotřebitelům na vnitřním trhu 
s plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že rozvoj využívání 
domácích zdrojů povede k tomu, že v EU 
začnou vznikat nová obchodovací 
střediska a nové krátkodobé trhy s plynem 
a elektřinou, což bude pro EU a její 
členské státy představovat skutečnou 
příležitost k tomu, aby určovaly své vlastní 
ceny energie, a to i na regionální a místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Martina Anderson
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Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. žádá Komisi, aby v předkládaných 
legislativních návrzích, které se týkají 
hydraulického štěpení, stanovila povinné 
posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), 
a to jak v případě průzkumu nalezišť 
břidlicového plynu, tak i v případě jeho 
těžby; zdůrazňuje také, že není k dispozici 
dostatek údajů o chemických látkách, 
které se v procesu hydraulického štěpení 
používají; žádá proto Komisi, aby při 
předkládání návrhů tohoto druhu 
právních předpisů zajistila v zájmu co 
nejvyšší ochrany veřejného zdraví a 
životního prostředí transparentní údaje o 
těchto chemických látkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a zdůrazňuje, že propojení 
je nutno vytvářet mezi všemi členskými 
státy; vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
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potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; zdůrazňuje, že k tomu je nezbytné 
posílit výstavbu energetické infrastruktury 
na všech úrovních sítě, rozvoj 
infrastruktury pro informační 
technologie, podporu v oblasti výzkumu a 
vývoje a dbát o plynulé vytváření 
evropských norem; dále se domnívá, že 
dokončení infrastruktury supersítě EU 
spojující sever, jih, východ a západ umožní 
EU co nejlépe využít komparativních 
výhod jednotlivých členských států, a 
vyzývá k další podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku za většího zapojení provozovatelů 
distribučních soustav a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; podtrhuje potřebu 
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využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

zajistit v rámci výstavby a modernizace 
energetické infrastruktury těsnější 
spolupráci provozovatelů přenosových 
soustav a účinné, transparentní, 
koordinované a včasné zapojení všech 
zainteresovaných subjektů; zdůrazňuje 
proto potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

Or. de

Pozměňovací návrh 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
evropské infrastruktury supersítě a 
infrastruktury pro přepravu zemního 
plynu, jež budou spojovat sever, jih, 
východ a západ, umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
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rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další účinné a 
trvale udržitelné podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku a inteligentních energetických 
infrastruktur ve všech členských státech; 
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti s ohledem na skutečnost, 
že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy; navrhuje určit, zda a 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);
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Or. en

Pozměňovací návrh 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států; upozorňuje na velký 
potenciál větrné energie v Severním moři; 
podtrhuje význam elektrizačních soustav 
v Severním moři pro nákladově efektivní 
zavádění výroby energie z obnovitelných 
zdrojů v této oblasti; uznává v této 
souvislosti význam iniciativy 
severomořských zemí pro výstavbu 
elektrizační soustavy v Severním moři a 
vyzývá členské státy a Komisi, aby této 
iniciativě věnovaly větší pozornost a 
podporu; vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
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orgánů (ACER);

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné 
přesunout pozornost směrem k modelu 
energetické provázanosti členských států 
zajištěním rychlého dokončení vnitřního 
trhu EU s energií; dále se domnívá, že 
dokončení infrastruktury supersítě EU 
spojující sever, jih, východ a západ umožní 
EU co nejlépe využít komparativních 
výhod jednotlivých členských států, a 
vyzývá k další podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku a inteligentních energetických 
infrastruktur ve všech členských státech;
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti s ohledem na skutečnost, 
že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy; navrhuje určit, zda a 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);

21. zdůrazňuje, že EU by měla sledovat cíl 
energetické bezpečnosti zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států; zdůrazňuje potřebu větší
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Anne Delvaux
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné
přesunout pozornost směrem k modelu 
energetické provázanosti členských států
zajištěním rychlého dokončení vnitřního 
trhu EU s energií; dále se domnívá, že 
dokončení infrastruktury supersítě EU 
spojující sever, jih, východ a západ umožní 
EU co nejlépe využít komparativních 
výhod jednotlivých členských států, a 
vyzývá k další podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku a inteligentních energetických 
infrastruktur ve všech členských státech; 
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti s ohledem na skutečnost, 
že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy; navrhuje určit, zda a 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíle
energetické bezpečnosti, mělo by být 
jednou z jejích priorit rozvíjení modelu 
energetické provázanosti členských států 
zajištěním rychlého dokončení vnitřního 
trhu EU s energií; dále se domnívá, že 
dokončení infrastruktury supersítě EU 
spojující sever, jih, východ a západ umožní 
EU co nejlépe využít komparativních 
výhod jednotlivých členských států, a 
vyzývá k další podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku a inteligentních energetických 
infrastruktur ve všech členských státech; 
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti, protože vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné 
přesunout pozornost směrem k modelu 
energetické provázanosti členských států 

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje jako 
svůj cíl vytvoření udržitelného 
energetického rámce, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu spolupráce 
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zajištěním rychlého dokončení vnitřního 
trhu EU s energií; dále se domnívá, že 
dokončení infrastruktury supersítě EU 
spojující sever, jih, východ a západ umožní 
EU co nejlépe využít komparativních 
výhod jednotlivých členských států, a 
vyzývá k další podpoře decentralizované 
výroby energie, výroby energie v malém 
měřítku a inteligentních energetických 
infrastruktur ve všech členských státech; 
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských států 
a společného postupu, solidarity a 
transparentnosti s ohledem na skutečnost, 
že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy; navrhuje určit, zda a 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);

členských států zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií; dále 
se domnívá, že dokončení infrastruktury 
EU spojující sever, jih, východ a západ 
umožní EU co nejlépe využít 
komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k tomu, aby ve 
všech členských státech byla i nadále 
podporována decentralizovaná výroba 
energie v malém měřítku a ve vlastnictví 
obcí, inteligentní energetické 
infrastruktury na úrovni distribuce a 
programy uchovávání energie a reagování 
na změny poptávky, které by umožňovaly 
vyvažovat rozdíly v místní nabídce a 
poptávce; zdůrazňuje proto potřebu dalšího 
rozvoje evropských makroregionálních 
trhů s elektřinou, jako jsou trhy Nord 
Pool nebo Central West, jež posilují 
spolupráci mezi sousedními zeměmi 
v podobě vzájemného dodávání energie, 
rozvoje infrastruktury, vyvažování 
nabídky a poptávky i v oblasti uchovávání 
energie; vyzývá k intenzivní koordinaci
mezi politikami členských států a 
společného postupu, solidarity a 
transparentnosti s ohledem na skutečnost, 
že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na 
další členské státy; navrhuje určit, zda a 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU s 
energií; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech; zdůrazňuje proto 
potřebu intenzivní koordinace mezi 
politikami členských států a společného 
postupu, solidarity a transparentnosti s 
ohledem na skutečnost, že vnitrostátní 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
mohou mít vliv na další členské státy; 
navrhuje určit, zda a jakým způsobem by 
bylo možné při plnění těchto úkolů 
využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER);

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU 
s energií včetně výstavby vzájemných 
propojení a odstraňování přeshraničních 
překážek; dále se domnívá, že dokončení 
infrastruktury supersítě EU spojující sever, 
jih, východ a západ umožní EU co nejlépe 
využít komparativních výhod jednotlivých 
členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že EU by si v souvislosti 
s udělováním licenčních práv na 
provádění vrtů a vymezováním hranic 
výlučných ekonomických zón (EEZ) měla 
zachovat vysoký politický standard a že 
EU by se ve spolupráci s dotčenými 
členskými státy měla snažit, aby 
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nevznikaly mezinárodní neshody; uznává, 
že ochrana evropských námořních hranic 
je pro EU a členské státy výzvou; 
zdůrazňuje, že energie by měla být 
využívána jako hnací síla přispívající k 
míru, ochraně životního prostředí, 
spolupráci a stabilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje nutnost pokračovat v 
oddělování výroby a přepravy od 
vlastnictví a provozování distribučních sítí 
a v deregulaci evropských energetických 
trhů, aby byla zajištěna hospodářská 
soutěž a dodávky elektrické energie za 
nejnižší možnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že aktivní lesnictví, které 
zvyšuje růst, a tím i vstřebávání oxidu 
uhličitého, je důležitým a nákladově 
efektivním způsobem, jak přispívat 
k plnění klimatických cílů; konstatuje, že 
každý nový kubický metr lesa, který díky 
aktivní výsadbě vyroste, je schopen 
absorbovat přibližně 1,3 tuny oxidu 
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uhličitého, což odpovídá emisím vozidla, 
které ujede 10 000 kilometrů; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily plán 
pobídek, které by majitele lesů motivovaly 
k tomu, aby aktivně přispívali k ochraně 
klimatu, a které by se například mohly 
zaměřit na regionální opatření, jež by 
trvale zvýšila lesní produkci a míru 
absorpce oxidu uhličitého;

Or. sv

Pozměňovací návrh 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná závěry Evropské rady 
z roku 2002, které stanoví nezávazný cíl 
zvýšit do roku 2005 míru propojení 
elektrických sítí o 10 % instalované 
výrobní kapacity členských států; 
zdůrazňuje, že většina členských států 
tohoto cíle nedosáhla; je přesvědčen, že 
vyšší míra propojenosti usnadní 
přeshraniční obchod a zvýší schopnost EU 
vyrovnávat výkyvy, čímž ve výsledku 
umožní nákladově efektivnější integraci 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Komisi, aby mezi své cíle 
stanovené v rámci politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
zařadila také závazný cíl či soubor cílů, 
jež by se týkaly propojení 
elektroenergetické infrastruktury a 
vycházely z analýzy komparativních výhod 
jednotlivých členských států na poli 
obnovitelných zdrojů energie, a to se 
zřetelem k dobudování infrastruktury 
supersítě EU, která bude propojovat sever, 
jih, východ a západ;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. poukazuje na důležitost vyrovnání 
tempa investic do energetické 
infrastruktury s investicemi do 
obnovitelných a dalších zdrojů energie; 
podtrhuje zásadní úlohu přenosu energie 
v rámci pro období do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. zdůrazňuje, že evropská podpora 
umožňuje snadněji vybudovat v celé EU 
přeshraniční přenosovou infrastrukturu, 
a plní tak významnou úlohu; vybízí 
Komisi a členské státy, aby tyto 
přeshraniční investice usnadnily 
poskytováním politické a finanční 
podpory, jakož i diskusí o pobídkách a 
regulačních režimech; upozorňuje na to, 
že je třeba podporovat jednotné a 
efektivně fungující systémy udělování 
povolení pro investování do infrastruktury 
v rámci celé Evropy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání či 
zneužívání trhu a zajistit, aby nebyly 
vytvářeny žádné nové zábrany omezující 
integraci trhu s elektřinou a plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem; vyzývá členské státy, 
aby co nejrychleji provedly třetí 
legislativní balíček o vnitřním trhu a 
zamezily všem formám narušování trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem; požaduje, aby 
Evropská komise svým důsledným 
postupem ve všech členských státech EU 
zajistila provedení stávající legislativy EU 
v oblasti energetiky s cílem vybudovat 
plně integrovaný, konkurenceschopný a 
uživatelsky vstřícný vnitřní trh s energií;

Or. de
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Pozměňovací návrh 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem; zdůrazňuje, že 
nevyhnutelným krokem podmiňujícím 
dobudování vnitřního trhu s energií je 
zrušení regulovaných cen elektřiny pro 
konečné spotřebitele v celé EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 682
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu 
s elektřinou a plynem; zdůrazňuje, že je 
třeba řešit případy strukturálního 
narušování fungování trhu, které 
nepřispívají ke zvýšení udržitelnosti naší 
energetické skladby a mezi něž patří 
přetrvávající dotace fosilních paliv a jádra 
a nedostatečná transparentnost trhu; 
vyzývá Komisi, aby provádění třetího 
energetického balíčku ve větší míře 
prosazovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 



AM\1009827CS.doc 39/85 PE523.089v01-00

CS

vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

vnitřní trh s energií a různé formy 
narušování trhu, jako například dotace 
fosilních paliv; zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem, jako jsou špatně 
nastavené trhy s kapacitou, diskriminující 
určité typy vyvažujících zdrojů; 
zdůrazňuje, že veškerá flexibilita 
energetické soustavy, ať už to bude 
soustava vnitrostátní, nebo celoevropská, 
výroba či propojení / reakce poptávky by 
v budoucnu měly být odměňovány 
transparentním a spravedlivým způsobem; 
vyzývá Komisi, aby koncepci trhu vzala 
v úvahu ve svých návrzích k roku 2030 a 
přispěla tak ke zlepšení způsobů 
obchodování s elektřinou a k vytvoření 
transparentních trhů se službami v oblasti 
vyrovnávání kapacity a podpory sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních 
překážek pro dokončení budování 
jednotného trhu je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů upravujících 
vnitřní trh s energií; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;

22. vyzývá členské státy ke včasnému a 
úplnému provedení a uplatňování 
právních předpisů upravujících vnitřní trh 
s energií s cílem odstranit veškeré 
zbývající překážky bránící dokončení 
budování jednotného trhu; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit zbývající překážky v 
infrastruktuře a případy selhání trhu a 
zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové 
zábrany omezující integraci trhu s 
elektřinou a plynem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 685
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. uznává, že budoucí evropská 
energetická síť by měla být schopna 
zvládat náhlé změny a nestabilitu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje důležitost flexibilních sítí a 
nestabilních výrobních kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná, že problémy, s nimiž se 
potýkající elektrické sítě, by mohla řešit 
decentralizovanější energetická soustava, 
která by do určité míry spoléhala na 
princip kogenerace, neboť fungování 
systémů kogenerace je určováno 
poptávkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na zásadní význam 
podpory EU pro usnadnění výstavby 
přeshraniční energetické přenosové 
infrastruktury; vyzývá Komisi a členské 
státy k usnadnění a lepší koordinaci 
těchto investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších a transparentních cen 
energie, být náležitě chráněni a mít zajištěn 
snadný přístup k informacím, aby mohli 
být náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 689
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu, zavedly mechanismus 
ochrany před energetickou chudobou a 
dosáhly bezpečnosti dodávek a propojení 
sítí, jak stanoví článek 194 SFEU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 690
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný a 
transparentní přístup k informacím, aby 
mohli být náležitě informováni a mohli 
využívat náležitého poradenství;
vyzdvihuje význam postupného zvyšování 
vnímavosti spotřebitelů, která napomůže 
jejich odpovědnému jednání v oblasti 
spotřeby energie; za tímto účelem vyzývá 
Komisi a členské státy, aby urychleně 
přistoupily k dokončení vnitřního trhu a 
dosáhly bezpečnosti dodávek a propojení 
sítí, jak stanoví článek 194 SFEU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 691
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli 
by profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, zvláště pak 
ty, kteří jsou z celé společnosti 
nejzranitelnější, malé a střední podniky 
nebo průmysl, by měli být náležitě 
chráněni a mít zajištěn snadný přístup k 
informacím, aby mohli být náležitě 
informováni, a že je třeba řešit problém 
rostoucích a stále pohyblivějších cen 
energie, jemuž jsou vystaveni; za tímto 
účelem vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z transparentních cen energie a 
mít zajištěn snadný přístup k informacím, 
aby mohli být náležitě informováni, a měli 
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náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví 
článek 194 SFEU;

by mít za tímto účelem i snadnou možnost 
založení a řízení iniciativ ve vlastnictví 
občanů, mj. i formou družstev; za tímto 
účelem vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
díky vyšší energetické účinnosti a 
v dlouhodobém výhledu též díky 
obnovitelným zdrojům energie profitovat z 
nižších nákladů na energii a snadného
přístupu k informacím; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z co nejnižších a 
transparentních energetických nákladů a 
cen energie, být náležitě chráněni a díky 
snadnému přístupu k informacím též
náležitě informováni; za tímto účelem žádá 
Komisi a členské státy, aby urychleně 
přistoupily k dokončení vnitřního trhu a 
dosáhly bezpečnosti dodávek a propojení 
sítí, jak stanoví článek 194 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií, měli by 
být náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; upozorňuje, že vyšší 
míra jejich ohroženosti v důsledku rizik 
spojených s rostoucími a stále 
pohyblivějšími cenami energie se může 
stát zdrojem socio-ekonomických potíží a 
že tento problém je třeba řešit; za tímto 
účelem vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 696
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 
přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; to má svůj zvláštní 
význam pro ochranu zranitelných 
spotřebitelů energie, zvláště pak 
v členských státech nejvíce zasažených 
důsledky hospodářské krize; za tímto 
účelem vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví článek 
194 SFEU;

Or. el

Pozměňovací návrh 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé 
energie, ať už jde o jednotlivce, malé a 
střední podniky nebo průmysl, jsou 
základem vnitřního trhu s energií a měli by 
profitovat z nižších cen energie, být 
náležitě chráněni a mít zajištěn snadný 



AM\1009827CS.doc 47/85 PE523.089v01-00

CS

přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení 
vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti 
dodávek a propojení sítí, jak stanoví 
článek 194 SFEU;

přístup k informacím, aby mohli být 
náležitě informováni; za tímto účelem 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly zvláštní pozornost problému 
energetické chudoby a navrhly konkrétní 
strategii, která přinese návrh opatření pro 
řešení tohoto problému, zahrnujících mj. 
zajištění možnosti šíření osvědčených 
postupů a využívání statistických údajů a 
ukazatelů včetně celoevropské definice 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. požaduje bezpečné, stabilní a cenově 
dostupné evropské dodávky energie pro 
všechny evropské občany; upozorňuje 
rovněž na potřebu účinných strategií pro 
boj proti energetické chudobě; poukazuje 
na to, že užitečná by v této oblasti mohla 
být výměna osvědčených postupů mezi 
členskými státy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že vysoké evropské ceny 
energie nevedou ke snižování 
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celosvětových emisí, vedly naopak 
ke zhoršení pozice evropského průmyslu 
v rámci hospodářské soutěže; zdůrazňuje, 
že je třeba najít způsob, jak ceny energie 
snížit i při snižování celosvětových emisí; 
zdůrazňuje, že prioritou EU by měla být 
všeobecná přístupnost energie za 
dostupné ceny, což by mělo být chápáno 
jako součást politických cílů v oblasti 
udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že EU potřebuje 
jednotnou politiku cenové dostupnosti 
energie, aby byla schopna zajistit, že 
modernizace trhů a infrastruktury bude 
odpovídat potřebám občanů, a že musí být 
zaručena transparentnost a odpovědnost 
za uskutečněné investice; podtrhuje, že 
hrazení nákladů energetické politiky by 
mělo být co nejspravedlivější; připomíná, 
že je třeba podporovat zapojení 
spotřebitelů, přičemž při distributivním 
posuzování dopadů evropských a 
vnitrostátních politik by se měly rozlišovat 
jednotlivé skupiny uživatelů, tak aby 
příslušné iniciativy byly přizpůsobeny 
odpovídajícím skupinám a měly tak 
největší naději na úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována problému energetické 
chudoby; trvá na tom, že energie by měla 
být dostupná všem, a vyzývá Komisi, 
členské státy, místní orgány a příslušné 
orgány sociální péče, aby spolupracovaly 
na individuálních řešeních otázek, jako je 
chudoba v souvislosti s elektřinou 
a teplem, a aby se zaměřily zejména na 
zranitelné domácnosti s nízkými příjmy, 
které jsou vyššími cenami energie 
zasaženy nejvíce;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. podotýká, že energie patří 
k základním službám, na něž se vztahuje 
protokol č. 26 o službách obecného zájmu, 
který je připojený k Lisabonským 
smlouvám a který obsahuje požadavek 
maximální cenové dostupnosti; 
zdůrazňuje, že rámec politiky pro období 
do roku 2030 musí zahrnovat zásadu 
cenové dostupnosti a musí zamezovat 
diskriminaci zranitelných spotřebitelů, 
zvláště pak osob s nízkým příjmem; žádá 
proto Komisi, aby socio-ekonomickému 
rozměru udržitelnosti přikládala vyšší 
prioritu a zavedla opatření, která umožní 
řešit distributivní dopad jejích politik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu či řízení poptávky; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit možnosti skladování a 
zvýšit pružnost sítí, aby bylo možné 
reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 705
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit nebo udržovat tuto kapacitu za 
pomoci propojených kapacitních 
mechanismů, které musí být efektivní, 
transparentní, technicky neutrální a 
nediskriminační; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit možnosti skladování a zvýšit 
pružnost sítí, aby bylo možné reagovat na 
nestabilitu některých obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 706
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu); podtrhuje potřebu 
nezávislosti na třetích zemích a rezervy 
patřičného rozsahu, jakož i nezbytnost 
opatření týkajících se energetické 
účinnosti, řízení poptávky, propojení a 
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některých obnovitelných zdrojů energie; inteligentních přenosových sítí a 
uchovávání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách i v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity a
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování energie a v případě 
potřeby též rezervní kapacity a zvýšit 
pružnost a dynamiku sítí, aby bylo možné 
reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; podotýká, že prozatím je třeba 
využít za účelem zajištění evropských 
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možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

dodávek energie všech alternativních 
možností, jako jsou investice do 
infrastruktury či intenzivnější spolupráce 
v oblasti podpory alternativních zdrojů 
energie; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie; 
zdůrazňuje, že je stále naléhavěji třeba, 
aby byl k dispozici stabilní politický 
rámec, který by poskytl hospodářské 
záruky týkající se dostupnosti těchto 
zdrojů; požaduje, aby koncepce trhu 
s energií byla uvedena do souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
energetiky a klimatu a spolu 
s dobudováním vnitřního trhu s energií 
umožňovala integrování technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 709
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování, mít k dispozici 
rezervní zdroje elektřiny, které lze rychle 
zprovoznit, a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek energie je třeba dostatečná 
kapacita pro uspokojení poptávky ve 
špičkách a v období obtíží (politického 
nebo technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a ekonomicky efektivním způsobem
udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování, flexibilní záložní paliva (jako 
je zemní plyn) a zvýšit pružnost sítí, aby 
bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie 
(zejména solární a větrné energie);

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu, pokud možno za využití domácích 
zdrojů energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit možnosti skladování a zvýšit 
pružnost sítí, aby bylo možné reagovat na 
nestabilitu některých obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 712
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu); zdůrazňuje v tomto 
ohledu, že je třeba prověřit, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu ze 
systémového hlediska dostatečné, a vzít 
při tom v úvahu před hodnocením 
dostatečnosti výrobních kapacit všechny 
zdroje flexibility, které by mohly přispět k 
dostatečnosti systému; vyzývá v této 
souvislosti k dalšímu úsilí v zájmu 
budoucího rozvoje a uplatnění technologií 
skladování energie a reagování na straně 
poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná flexibilní
kapacita pro uspokojení poptávky ve 
špičkách; poukazuje na potřebu řešení na 
straně poptávky, jako jsou opatření pro 
zvyšování energetické účinnosti, 
programy uchovávání energie a reagování 
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možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

na změny poptávky, větší kapacita 
propojení na regionální úrovni i flexibilně 
využitelné obnovitelné zdroje energie ve 
spojení s inteligentními distribučními 
sítěmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že hlavní součástí evropské 
bezpečnosti dodávek energie je bezpečnost 
dodávek elektřiny; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit možnosti skladování a zvýšit 
pružnost sítí, aby bylo možné reagovat na 
nestabilitu některých obnovitelných 
zdrojů energie; konstatuje, že pro zajištění 
bezpečnosti dodávek je třeba dostatečná 
kapacita pro uspokojení poptávky ve 
špičkách a v období obtíží (politického 
nebo technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
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dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že vzhledem 
k rostoucí nabídce velmi nestabilních 
obnovitelných zdrojů energie je třeba 
zajistit možnosti skladování a zvýšit 
pružnost sítí;

Or. de

Pozměňovací návrh 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná stálá kapacita 
pro uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování, mít k dispozici 
rezervní kapacity a zvýšit pružnost sítí, aby 
bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 
možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná stabilní 
kapacita pro uspokojení poptávky ve 
špičkách a v období obtíží (politického 
nebo technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování, mít k dispozici 
rezervní kapacity a zvýšit pružnost sítí, aby 
bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie; 
vyzývá proto Komisi, aby připravila 
pokyny pro využívání a zprovozňování 
zdrojů flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečné kapacity pro 
flexibilní vyrovnávání dodávek ve 
špičkách poptávky a v době problémů 
(politického nebo technického rázu) a že 
tato flexibilita může být efektivním 
způsobem zajištěna v rámci 
přeshraničního obchodu, za využití 
přeshraničních propojení, účinnějším 
využíváním stávajících přebytků, 
flexibilně fungující elektrárnou a řízením 
poptávky; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
větší pružnost sítě, aby bylo možné 
reagovat na proměnlivost dodávek energie 
z některých obnovitelných zdrojů a sladit 
proměnlivé dodávky s pružnou poptávkou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 719
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita, a to 
jak ve špičkách, tak i v době politických 
nebo technických problémů, a že je tudíž 
třeba zajistit a udržovat přebytek kapacity 
a rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
kapacity pro skladování energie a zvýšit 
pružnost sítí, aby bylo možné reagovat na 
nestabilitu některých obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečné flexibility pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu); zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout technologie řízení poptávky, 
zvýšit propojenost a skladovací kapacity a 
zvýšit pružnost sítí, aby bylo možné 
reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 721
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečné flexibilní 
kapacity pro uspokojení poptávky ve 
špičkách a v období obtíží (politického,
technického či hospodářského rázu), a že 
je tudíž třeba zajistit a udržovat přebytek 
kapacity, rezervu, skladovací kapacity a 
řízení poptávky; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit odpovídající skladovací kapacity a 
zvýšit pružnost sítí, aby bylo možné 
reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie; konstatuje, 
že výzkum, vývoj a inovace v oblasti 
skladovacích technologií a zařízení by 
pomohly usnadnit úspěšnou integraci 
nestabilní elektřiny z obnovitelných zdrojů 
v rámci sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu) a že je tudíž třeba zajistit 
a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit možnosti 
skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo 

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
uspokojení poptávky ve špičkách a v 
období obtíží (politického nebo 
technického rázu), a že je tudíž třeba 
zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo 
rezervu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, 
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možné reagovat na nestabilitu některých 
obnovitelných zdrojů energie;

aby bylo možné reagovat na nestabilitu 
některých obnovitelných zdrojů energie, a 
žádá Komisi, aby v této věci předložila 
konkrétní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že fyzická integrace 
energetických infrastruktur jednotlivých 
členských států EU je nezbytným 
předpokladem řádného fungování trhů 
s energií; je přesvědčen, že stabilní 
regulační režim, který podporuje 
dlouhodobé investice do energetické 
infrastruktury, má zásadní význam pro 
rychlé vybudování infrastruktury, která 
s výhledem k roku 2030 a dále bude 
zdrojem přínosů pro všechny účastníky 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. připomíná energetický plán Komise, 
v něm se uvádí, že „velmi významným 
faktorem transformace energetického 
systému bude plyn“, a uznává v této 
souvislosti, že zemní plyn má potenciál, 
který umožňuje zajistit variabilitu i 
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flexibilitu systému dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny, v dodávkách energie 
jsou závislé na zemích, které nejsou členy 
EU, a platí za zdroje energie vyšší ceny, 
což má negativní dopad na jejich 
konkurenceschopnost a ponechává je 
vystavené politickým a ekonomickým 
tlakům zvenčí; zdůrazňuje, že bez 
zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

Or. bg

Pozměňovací návrh 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
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plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

plynu a elektřiny, zůstávají závislé na 
jediném dodavateli a platí za zdroje 
energie výrazně vyšší ceny, což má 
negativní dopad na jejich 
konkurenceschopnost a je velkou zátěží 
pro spotřebitele, zvláště pak pro zranitelné 
osoby; zdůrazňuje, že bez zásadních 
investic do infrastruktury může být jen 
stěží splněn závazek Evropské rady, že do 
roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené zavedení seznamu 
projektů společného zájmu (PCI), který 
byl přijat v říjnu 2013; zdůrazňuje, že 
infrastrukturu musí doplnit úplné 
provedení třetího energetického balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

(Netýká se českého znění.)

Or. pt
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Pozměňovací návrh 728
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií do konce roku 
2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií a vítá Evropskou 
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komisí předložený seznam projektů 
společného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, 
že bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich hospodářský a sociální rozvoj; 
zdůrazňuje, že bez zásadních investic do 
infrastruktury nemůže být splněn závazek 
Evropské rady, že do roku 2015 nebude
žádný členský stát izolován od evropských 
sítí; podporuje v tomto ohledu urychlené 
dokončení vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které tvoří „energetické ostrovy“, anebo 
jsou jen poměrně málo začleněny do 
evropského vnitřního trhu s energií, jsou i 
nadále dosud z větší části izolovány od 
evropských rozvodných sítí plynu a 
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jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

elektřiny a platí za zdroje energie vyšší 
ceny, což má negativní dopad na jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že bez 
zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií a rozhodnutí, na 
němž se na svém květnovém zasedání 
dohodla Evropská rada, že mezi prioritní 
cíle bude zařazeno i zvýšení propojenosti, 
která by měla dosáhnout alespoň 10 % 
instalované kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy a 
určité ostrovní a odlehlé regiony, které 
jsou označovány za „energetické ostrovy“, 
jsou i nadále dosud naprosto izolovány od 
evropských rozvodných sítí plynu a 
elektřiny a platí za zdroje energie vyšší 
ceny, což má negativní dopad na jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že bez 
zásadních investic do infrastruktury a do 
propojování těchto členských států a 
regionů s energetickými sítěmi pevninské 
Evropy nemůže být splněn závazek 
Evropské rady, že do roku 2015 nebude 
žádný členský stát izolován od evropských 
sítí; podporuje v tomto ohledu urychlené 
dokončení vnitřního trhu s energií;

Or. el

Pozměňovací návrh 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
izolován od evropských sítí; podporuje v 
tomto ohledu urychlené dokončení 
vnitřního trhu s energií;

25. konstatuje, že některé členské státy, 
které jsou označovány za „energetické 
ostrovy“, jsou i nadále dosud naprosto 
izolovány od evropských rozvodných sítí 
plynu a elektřiny a platí za zdroje energie 
vyšší ceny, což má negativní dopad na 
jejich konkurenceschopnost; navrhuje, aby 
tyto členské státy měly možnost využívat 
zejména opatření pro zvyšování 
energetické účinnosti a zavádění 
obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, 
že bez zásadních investic do infrastruktury 
nemůže být splněn závazek Evropské rady, 
že do roku 2015 nebude žádný členský stát 
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izolován od evropských sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. poukazuje na významný potenciál 
dálkového vytápění a chlazení pro 
zvyšování energetické účinnosti formou 
recyklace tepla vznikajícího při výrobě 
elektřiny v kombinovaných teplárenských 
a elektrárenských provozech, ve 
spalovnách odpadu a při průmyslových 
energetických procesech, které by jinak 
zůstalo nevyužito; v městských oblastech 
navíc nabízí integrované řešení, díky 
němuž by Evropská unie mohla omezit 
svou závislost na dovážení energie a 
udržet náklady na vytápění a chlazení na 
cenové výši, která je pro občany dostupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. podtrhuje důležitost dokončení 
jižního koridoru pro přepravu zemního 
plynu (SGC); vítá v této souvislosti 
rozhodnutí ve prospěch transjadranského 
plynovodu jakožto možnosti, která je 
nákladově nejefektivnější a 
nejflexibilnější; podtrhuje význam 
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připojení plynovodu IGB, propojujícího 
Řecko a Bulharsko, a plynovodu IGI, 
propojujícího Řecko a Itálii, 
k evropskému vnitřnímu trhu s energií a 
dalším významným infrastrukturám, které 
usnadní dodávky zemního plynu z jižní 
Evropy na centrální evropské trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává, že rozšíření pravidel 
vnitřního trhu s energií na jihovýchodní a 
jižní Evropu je nezbytným předpokladem 
energetické bezpečnosti EU, a žádá proto 
členské státy a Komisi, aby prosadily 
politickou a finanční podporu 
Energetickému společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 739
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti a aby 
zřídila program financování výzkumu 
ukládání energie;

Or. bg

Pozměňovací návrh 740
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby předložila návrhy na 
zřízení vhodného regulačního rámce pro 
rozvoj a odměňování řešení v oblasti 
ukládání energie, jakož i souvisejících 
programů výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti; 
Komisi rovněž žádá, aby s USA a 
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Kanadou zintenzivnila výměnu 
osvědčených postupů a informací, které se 
týkající technologie zachycování a 
ukládání CO2 (CCS);

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby s ohledem na co 
nejlepší integraci obnovitelných zdrojů, 
na jejich ukládání a na problém 
vyrovnávání kolísavosti sítě prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti a různé možné technologie
ukládání energie v EU; zdůrazňuje, že 
důležitou úlohu v souvislosti s ukládáním 
nadbytečné elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů a vyrovnáváním 
stavu elektrických sítí v době spotřební 
špičky a poklesu odběru mohou plnit 
vozidla na elektrický pohon;

Or. en
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Pozměňovací návrh 744
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby v zájmu podpory 
integrovanějšího přístupu k energetické 
nabídce a poptávce prozkoumala možnosti 
a různé využitelné technologie ukládání 
energie v EU, a to zejména se zřetelem 
k teplu a elektřině;

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby v zájmu podpory 
integrovanějšího přístupu k energetické 
nabídce a poptávce prozkoumala možnosti 
ukládání energie v EU a různé technologie 
využitelné v této oblasti, přinejmenším 
pokud jde o elektřinu a skladování tepla v 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 746
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU a různé 
technologie využitelné v této oblasti;

26. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti ukládání energie v EU, 
přednostně za použití technologií, které 
umožňují udržitelnou těžbu domácích 
zdrojů energie, a různé technologie 
využitelné v této oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a 
skladování energie je nezbytné pro 
stabilní, dobře integrovaný a dobře 
propojený trh s energií, a zdůrazňuje, že 
souběžně s investicemi ve velkém měřítku 
by se měly provádět také investice do 
regionálních, či dokonce místních sítí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
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pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie na všech úrovních sítě je nezbytné 
pro stabilní, dobře integrovaný a dobře 
propojený trh s energií, a zdůrazňuje, že 
souběžně s investicemi ve velkém měřítku 
by se měly provádět také investice do 
regionálních, či dokonce místních sítí; 
poukazuje na to, že určitým 
přizpůsobením síťové infrastruktury lze 
bránit nárůstu cen energie a vysoké 
závislosti  na dovážené energii; poukazuje 
na to, že v rámci využívání inteligentních 
technologií je nutno zohlednit i otázky 
ochrany údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, který má diverzifikované zdroje 
dodávek; a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí; zdůrazňuje, že takto 
orientované investice do infrastruktury by 
EU měla podporovat, a to ve všech fázích 
jejich realizace v souladu s novými 
hlavními směry pro transevropské 
energetické sítě a nástroj pro propojení 
Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie ve formě tepla i elektřiny je 
nezbytné pro stabilní, dobře integrovaný a 
dobře propojený trh s energií, a zdůrazňuje, 
že souběžně s investicemi ve velkém 
měřítku by se měly provádět také investice 
do regionálních, či dokonce místních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos (hlavně přeshraniční 
propojení přepravních a přenosových 
soustav), distribuci a skladování energie ve 
formě tepla i elektřiny je nezbytné pro 
stabilní, dobře integrovaný a dobře 
propojený trh s energií, na kterém 
nevznikají žádné negativní  efekty, jako 
například neplánované toky energie, a 
zdůrazňuje, že souběžně s investicemi ve 
velkém měřítku by se měly provádět také 
investice do regionálních, či dokonce 
místních sítí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí; konstatuje v této 
souvislosti, že decentralizované dodávky 
energie z obnovitelných zdrojů snižují 
potřebu výstavby nových přenosových 
vedení (a tedy i náklady spojené s touto 
výstavbou), protože decentralizované 
technologie, které mohou být integrovány 
přímo v domovech, městech i vzdálených 
oblastech, mají mnohem blíže ke 
koncovým spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury a 
inteligentních sítí pro výrobu, přenos, 
distribuci a skladování energie je nezbytné 
pro stabilní, dobře integrovaný a dobře 
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energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

propojený trh s energií, a zdůrazňuje, že 
souběžně s investicemi ve velkém měřítku 
by se měly provádět také investice do 
regionálních, či dokonce místních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních a 
místních sítí; poukazuje v této souvislosti 
na to, že je třeba věnovat pozornost 
distribuční úrovni, protože se zvyšující se 
měrou decentralizace dodávek energie se 
přesouvají investiční potřeby z oblasti 
přenosu do oblasti distribuce;

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
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pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie ve formě tepla i elektřiny je 
nezbytné pro stabilní, dobře integrovaný a 
dobře propojený trh s energií, a zdůrazňuje, 
že souběžně s investicemi ve velkém 
měřítku by se měly provádět také investice 
do regionálních, či dokonce místních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí; vítá proto vytvoření 
nástroje pro propojení Evropy, který má 
za cíl urychlit investice v oblasti 
transevropských sítí a navýšit finanční 
prostředky jak z veřejného, tak ze 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Inés Ayala Sender

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí; je toho názoru, že 
EU a členské státy by měly prosadit 
poskytování finanční podpory na projekty 
umožňující zkušební provoz těchto 
technologií, které by trh sám nebyl 
schopen podpořit;

Or. es

Pozměňovací návrh 758
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
energetické infrastruktury a vybudování 
nové, inteligentní a pružné infrastruktury 
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytné pro stabilní, dobře 
integrovaný a dobře propojený trh s 
energií, a zdůrazňuje, že souběžně s 
investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních sítí; konstatuje, že 
místním a regionálním orgánům státní 
správy přísluší důležitá role v rámci 
přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství 
a že tyto orgány mají potenciál k tomu, 
aby přinášely konkrétní řešení v podobě 
využívání možností energetické úspornosti 
ve stavebním a dopravním odvětvím či 
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ovlivňováním spotřebitelského chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná důležitý přínos 
zkapalněného zemního plynu a terminálů 
i vozidel využívajících LNG 
k energetickým dodávkám EU a vyzývá 
k posílení spolupráce s hlavními 
dodavateli a současnými i budoucími 
spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. uznává výhody růstu v různých 
námořních odvětvích, např. rozvoj 
zařízení na výrobu energie na volném 
moři a těžbu mořských nerostných 
surovin, a význam přilákání potřebných 
investic; zdůrazňuje nicméně, že je třeba 
věnovat maximální pozornost tomu, aby 
při uskutečňování těchto činností 
nedocházelo k poškozování životního 
prostředí; v této souvislosti podporuje 
rozvoj územního plánování námořních 
prostor a integrovaného řízení pobřežních 
zón jako prostředku k dosažení uceleného 
a účinného využívání mořského prostoru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná závěry Evropské rady 
z roku 2002, které stanoví nezávazný cíl 
zvýšit do roku 2005 míru propojení 
elektrických sítí o 10 % instalované 
výrobní kapacity členských států; 
zdůrazňuje, že většina členských států 
tohoto cíle nedosáhla; je přesvědčen, že 
vyšší míra propojenosti usnadní 
přeshraniční obchod a zvýší schopnost EU 
vyrovnávat výkyvy, čímž ve výsledku 
umožní nákladově efektivnější integraci 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že v situaci, kdy je více 
než 80 % obnovitelných zdrojů energie 
připojených do distribuční sítě, a 
vzhledem ke stále vyšší míře 
decentralizace dodávek energie se nutně 
přesouvají investiční potřeby z oblasti 
přenosu do oblasti distribuce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná, že jádro je jedním z 
nejhospodárnějších a klimaticky 
nejšetrnějších zdrojů energie, který je 
méně ovlivněn kolísáním cen paliv; proto 
je nutné, aby EU mezi své zdroje energie 
řadila také energii jadernou, která je 
nezbytná pro dosažení společnosti bez 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. poukazuje na to, že modernizace 
stávající energetické infrastruktury 
nezahrnuje pouze infrastrukturu pro 
dodávky energie, ale také infrastrukturu 
na straně poptávky, jejíž důležitou 
součástí jsou i stávající budovy, 
v současné době představující 40 % naší 
spotřeby energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 765
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. poukazuje na to, že modernizace 
stávající energetické infrastruktury 
nezahrnuje pouze infrastrukturu pro 
dodávky energie, ale také infrastrukturu 
na straně poptávky, jejíž velkou součástí 
jsou stávající budovy, v současné době 
představující 40 % spotřeby energie v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vyzývá proto Komisi, aby mezi své 
cíle stanovené v rámci politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
zařadila také závazný cíl či soubor cílů, 
které se týkají propojení 
elektroenergetické infrastruktury a 
vycházely z analýzy komparativních výhod 
jednotlivých členských států na poli 
obnovitelných zdrojů energie, a to se 
zřetelem k dobudování infrastruktury 
supersítě EU, která bude propojovat sever, 
jih, východ a západ;

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) – za dílčím nadpisem 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje, že EU má na celém světě 
nejpřísnější environmentální normy, 
stárnoucí obyvatelstvo, v řadě členských 
států vysokou míru nezaměstnanosti a že 
současný hospodářský růst je buď velmi 
slabý, nebo vůbec žádný, a že tento stav 
lze napravit jedině zvýšením 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový) – za dílčím nadpisem 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. konstatuje dále, že od zavedení 
balíčku opatření pro období do rok 2020 
došlo v EU k poklesu hospodářské 
činnosti a že mnohé z výrobků, které si 
občané EU kupují a které lze vyrobit a 
přepravit pouze s využitím energie a za 
cenu uvolnění emisí CO2, se do Unie 
dovážejí, a z povahy věci tudíž snižují 
konkurenceschopnost, zaměstnanost, růst, 
spotřebu energie uvnitř EU a vedou 
k rozsáhlejším únikům uhlíku, 
nezaměstnanosti a ve skutečnosti vyvážejí 
naše emise do třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. je toho názoru, že vzhledem 
k decentralizované a místní povaze 
dodávek energie z obnovitelných zdrojů, 
kdy velmi důležitá úloha připadá 
občanům, je třeba zajistit rovné podmínky 
soutěže iniciativám ve vlastnictví obcí, 
zejména ve vlastnictví družstevním; trvá 
na tom, že občané musí mít možnost 
podílet se na kterémkoli článku 
energetického řetězce: výrobě, spotřebě a 
maloobchodní činnosti;

Or. en


