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Pozměňovací návrh 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům;

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může dodavatelům
energie z EU zajistit stejné podmínky, jaké 
mají výrobci energie z třetích zemí, 
a posílit jejich vyjednávací pozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům;

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v zejména oblasti 
energetiky a životního prostředí acquis 
Společenství, může napomoci posílení 
vyjednávací pozice dodavatelů energie 
z EU oproti externím konkurentům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 772
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům;

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům; zdůrazňuje, že v rámci 
vnějších vztahů je nutné lépe koordinovat 
energetickou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům;

28. je přesvědčen, že dokončený otevřený 
a transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis Společenství, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti externím 
konkurentům;

Or. de

Pozměňovací návrh 774
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28а. zdůrazňuje, že je třeba vést se třetími 
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zeměmi dialog o uplatňování zásad EU 
ohledně ochrany životního prostředí, 
používání ekologických technologií 
a zachování životního prostředí 
v uspokojivém stavu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 775
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že stanovení závazných 
cílů pro emise skleníkových plynů, 
obnovitelné zdroje energie a energetickou 
účinnost podpoří počáteční investice do 
nízkouhlíkových technologií, a tak 
vytváření pracovních míst a hospodářský 
růst, a evropskému průmyslu pomůže 
získat výhodné postavení 
vůči mezinárodní konkurenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. se znepokojením bere na vědomí 
neustále se zvyšující rozdíly v nákladech 
na energii v Evropě a u její mezinárodní 
konkurence, a vyzývá Komisi, aby 
prověřovala dopady všech budoucích 
návrhů týkajících se energetiky 
a klimatické politiky na ceny energie, 
a tedy na konkurenceschopnost 
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evropského průmyslu, zejména 
energeticky náročných odvětví, aby se 
zabránilo nežádoucím důsledkům pro 
růst;  

Or. de

Pozměňovací návrh 777
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že překonané 
mechanismy stanovování cen, zejména 
smlouvy o dodávkách plynu, v nichž se 
jeho cena odvozuje podle ceny ropy, brání 
efektivní a transparentní tvorbě cen, která 
je definována rovnováhou nabídky 
a poptávky, a zatěžují spotřebitele 
vysokými cenami; vyzývá proto Komisi 
a členské státy, aby přezkoumaly všechny 
smlouvy o dodávkách plynu, které 
vycházejí z těchto zastaralých 
mechanismů; naléhá na Komisi, aby 
pomohla prověřit možnosti opětného 
vyjednání obsahu těchto smluv, nejen 
jejich prodloužení;

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že v příštím desetiletí 
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bude zapotřebí významně investovat do 
energetiky kvůli nahrazování stávajících 
elektráren a modernizaci rozvodných sítí;
trvá na tom, že očekávaný vzrůst cen 
energie nemůže zatížit její spotřebitele 
a daňové poplatníky a že v zájmu snížení 
nákladů budou hrát klíčovou úlohu 
opatření zaměřená na úspory a účinné 
využívání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, 
jak zajistit konkurenceschopné ceny, je 
tržní tvorba cen v energetice, včetně 
internalizace externích nákladů, avšak 
bez jejich provázání s tvorbou cen na 
třetích trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. je pevně přesvědčen o tom, že 
k posílení konkurenceschopnosti 
Unie, k dosažení velmi potřebného 
kvalitního růstu a k tvorbě kvalitních 
pracovních míst, která nelze převést mimo 
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území Unie, je naprosto nezbytné snížit 
spotřebu energie a souvisejících nákladů 
pomocí vysoké energetické účinnosti, 
dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a využívání výzkumu a inovací 
k vývoji nových technologií výrazně 
snižujících emise CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. je přesvědčen o tom, že jasný rámec 
politik na období do roku 2030, jenž bude 
zahrnovat závazné cíle pro obnovitelnou 
energii a energetickou účinnost, podnítí 
v období po roce 2020 soukromé investice 
do nízkouhlíkových technologií 
a v příslušných odvětvích rozšíří možnosti 
tvorby pracovních míst; vyzývá proto 
Komisi, aby v rámci evropského semestru 
důrazněji poukázala na potenciál 
nízkouhlíkových odvětví, pokud jde 
o tvorbu zaměstnanosti v každém 
členském státě, aby zvýšila informovanost 
o nízkouhlíkových technologiích a posílila 
partnerství mezi subjekty působícími na 
jednotlivých vnitrostátních trzích práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. naléhá na Komisi, zejména na GŘ 
pro soutěž, aby při revizi pokynů pro 
poskytování státní podpory v oblasti 
životního prostředí vytvořila příznivé 
podmínky pro investice do energetických 
úspor, včetně investic v průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. domnívá se, že stanovením 
ambiciózních cílů by se vytvořil nezbytný 
impuls k revitalizaci ekonomik členských 
států a ukončení stávajícího 
hospodářského útlumu, a že díky nižším 
výrobním nákladům v těžkém průmyslu 
dosaženým hospodárným využíváním 
zdrojů a energie by se posílila 
konkurenceschopnost, zmírnila by se 
citlivost na kolísání světových cen energií 
a zajistilo by se stabilnější prostředí pro 
investice a vedoucí postavení Evropy 
v odvětví  udržitelných špičkových 
technologií, s čímž se pojí výhody prvního 
účastníka na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. žádá Komisi, aby realizovala svůj 
soubor klíčových opatření pro zvýšení 
zaměstnanosti v nízkouhlíkovém 
hospodářství, aby propagovala větší 
využívání finančních nástrojů EU, které 
jsou k dispozici členským 
státům, regionálním a místním orgánům 
i soukromému sektoru pro investice do 
inteligentní nízkouhlíkových řešení, a aby  
např. navázala spolupráci s Evropskou 
investiční bankou, aby zvýšila své úvěrové 
kapacity v oblasti účinného využívání 
zdrojů a obnovitelných energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. zdůrazňuje, že na stavebnictví 
připadá 40 % hrubé spotřeby energie 
v EU a že podle Mezinárodní energetické 
agentury toto odvětví nevyužívá svůj 
potenciál k účinnému využívání energie 
z 80 % a průmysl více než z 50 %; v této 
oblasti vidí významné příležitosti ke 
snížení účtů za energii, současně 
s tvorbou pracovních míst, která by nebylo 
možné přemístit mimo EU;

Or. en



AM\1010283CS.doc 11/79 PE523.090v02-00

CS

Pozměňovací návrh 786
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 
na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU, jako je např. mechanismus pro 
započítávání emisí uhlíku na hranicích 
EU, a která by se soustředila zejména na 
další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 787
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu s 
doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
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mimo EU a která by se soustředila zejména 
na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

mimo EU (jako je např. mechanismus pro 
započítávání emisí uhlíku), a která by se 
soustředila zejména na další scénáře vývoje 
v případě, že další celosvětová opatření 
v oblasti snížení emisí uhlíku budou jen 
omezená, nebo nebudou přijata žádná;

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila 
zejména na další scénáře vývoje v případě, 
že další celosvětová opatření v oblasti 
snížení emisí uhlíku budou jen omezená, 
nebo nebudou přijata žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 789
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
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vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu s 
doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila 
zejména na další scénáře vývoje v případě, 
že další celosvětová opatření v oblasti 
snížení emisí uhlíku budou jen omezená, 
nebo nebudou přijata žádná;

analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit, aby spotřebitelé 
dostávali elektřinu za přiměřené ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 790
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 
na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit, aby spotřebitelé 
dostávali elektřinu za přiměřené ceny a aby 
se předešlo úniku uhlíku; žádá proto 
Komisi, aby co nejdříve předložila další 
hodnocení spolu s doporučeními pro další 
opatření, která by sladila politické cíle 
v oblasti klimatu a životního prostředí 
s konkurenceschopností průmyslu a která 
by pomohla předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 
na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 791
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila
zejména na další scénáře vývoje v případě, 
že další celosvětová opatření v oblasti 
snížení emisí uhlíku budou jen omezená, 
nebo nebudou přijata žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit, aby spotřebitelé 
dostávali elektřinu za přiměřené ceny a aby 
se předešlo úniku uhlíku; žádá proto 
Komisi, aby co nejdříve předložila další 
hodnocení spolu s doporučeními pro další 
opatření, jimiž by bylo možné předejít 
riziku úniku uhlíku v důsledku přemístění 
výrobních zařízení mimo EU; domnívá se, 
že pro odvětví s únikem uhlíku by měly být 
zajištění takové ceny energie a surovin, 
které jim umožní obstát v konkurenci, 
mimo jiné zavedením modelu BAT 
(nejlepší dostupné technologie);  zastává 
názor, že vzhledem k problémům 
ocelářství by bylo vhodné metalurgický 
koks evidovat v systému obchodování 
s emisemi odděleně; domnívá se, že tato 
hodnotící studie by se měla soustředit 
zejména na další scénáře vývoje v případě, 
že další celosvětová opatření v oblasti 
snížení emisí uhlíku budou jen omezená, 
nebo nebudou přijata žádná;

Or. fi

Pozměňovací návrh 792
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit, aby soukromí 
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zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 
na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

a průmysloví spotřebitelé dostávali 
elektřinu za přiměřené ceny a aby se 
předešlo úniku uhlíku; žádá proto Komisi, 
aby co nejdříve předložila další hodnocení 
spolu s doporučeními pro další opatření, 
jimiž by bylo možné předejít riziku úniku 
uhlíku v důsledku přemístění výrobních 
zařízení a investic mimo EU a která by se 
soustředila zejména na další scénáře vývoje 
v případě, že další celosvětová opatření 
v oblasti snížení emisí uhlíku budou jen 
omezená, nebo nebudou přijata žádná;

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž 
by bylo možné předejít riziku úniku 
uhlíku v důsledku přemístění výrobních 
zařízení mimo EU a která by se 
soustředila zejména na další scénáře 
vývoje v případě, že další celosvětová 
opatření v oblasti snížení emisí uhlíku 
budou jen omezená, nebo nebudou přijata 
žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii  
analyzující nové nákladově efektivní 
modely trhu s energií s cílem zajistit, aby 
spotřebitelé dostávali elektřinu za 
přiměřené ceny, aby investoři dosahovali 
zisků a aby se předešlo úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž 
by bylo možné předejít riziku úniku 
uhlíku v důsledku přemístění výrobních 
zařízení mimo EU a která by se 
soustředila zejména na další scénáře 
vývoje v případě, že další celosvětová 
opatření v oblasti snížení emisí uhlíku 
budou jen omezená, nebo nebudou přijata 
žádná;

29. vyzývá Komisi, aby předložila studii 
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zahrnout do nich vysoké 
podíly různých obnovitelných zdrojů 
energie tak, že odhalí překážky 
transparentní tvorby maloobchodních cen 
elektřiny, které by měly odrážet skutečné 
náklady, aby mohli spotřebitelé plně 
využívat výhod liberalizovaného trhu 
s energií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu s 
doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit soukromým 
a průmyslovým spotřebitelům cenově 
dostupnou elektřinu a předejít úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila zejména 
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na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

na další scénáře vývoje v případě, že další 
celosvětová opatření v oblasti snížení emisí 
uhlíku budou jen omezená, nebo nebudou 
přijata žádná;

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 
vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž 
by bylo možné předejít riziku úniku 
uhlíku v důsledku přemístění výrobních 
zařízení mimo EU a která by se 
soustředila zejména na další scénáře 
vývoje v případě, že další celosvětová 
opatření v oblasti snížení emisí uhlíku 
budou jen omezená, nebo nebudou přijata 
žádná;

29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely (včetně dosažení maximálních 
energetických úspor) pro integraci 
obnovitelných zdrojů energie s cílem 
odhalit stávající překážky transparentní 
tvorby cen elektřiny a spotřebitelům 
umožnit využívat všech výhod skutečně 
liberalizovaného trhu s energií;

Or. es

Pozměňovací návrh 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zahájila 29. vyzývá Komisi, aby zahájila studii
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vypracování studie analyzující nové 
nákladově efektivní tržní modely s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu 
za přiměřené ceny a aby se předešlo úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku 
v důsledku přemístění výrobních zařízení 
mimo EU a která by se soustředila 
zejména na další scénáře vývoje v případě, 
že další celosvětová opatření v oblasti 
snížení emisí uhlíku budou jen omezená, 
nebo nebudou přijata žádná;

analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit spotřebitelům co 
nejnižší ceny elektřiny a předejít úniku 
uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve 
předložila další hodnocení spolu 
s doporučeními pro další opatření, jimiž by 
bylo možné předejít riziku úniku uhlíku, 
zejména v odvětvích náročných na 
spotřebu elektřiny, v důsledku přemístění 
výrobních zařízení mimo EU; v tomto 
hodnocení by měla přihlížet 
k mezinárodní situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi, aby zahájila studii, 
v jejímž rámci vypracuje analýzu 
celkových systémových nákladů, důsledky 
využívání různých zdrojů energie 
a dlouhodobý dopad na adekvátnost 
výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. přimlouvá se za vytvoření 
samostatného mechanismu pro 
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stanovování cen plynu a za nahrazení 
současné praxe odvozování jeho cen od 
cen ropy flexibilnějšími řešeními, přičemž 
je nutné respektovat zásadu volného 
obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je přesvědčen o tom, že prioritním 
úkolem musí být zajištění dostupných cen 
energie pro domácnosti, společnosti 
a průmyslová odvětví; vyzývá Komisi, aby 
nová opatření v oblasti energetiky 
a změnu klimatu přijímala s ohledem na 
jejich zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. konstatuje, že koncepce úniku uhlíku 
se nevztahuje pouze na emise 
z existujících zařízení, ale i na budoucí 
investiční rozhodnutí, protože společnosti 
by se mohly vyhýbat investicím do 
zařízení, která se nacházejí v Evropě;
v této souvislosti vyzývá Komisi, aby při 
přípravě rámce politik pro období do roku 
2013 zavrhla všechna řešení, jež by mohla 
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vést ke zvýšení cen energie nebo k většímu 
úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že bezplatné přidělování 
neřeší ekonomické opodstatnění 
promítání ceny uhlíku do ceny produktů;
konstatuje, že nedávná studie
vypracovaná pro Evropskou komisi 
neodhalila žádný důkaz o tom, že 
v posledních dvou obchodních obdobích 
systému obchodování s emisemi došlo 
k úniku uhlíku; zdůrazňuje, že pro 
zmírnění možného rizika úniku uhlíku by 
část příjmů z dražeb v rámci systému 
obchodování s emisemi měla být 
vyhrazena na intenzívní investování 
kapitálu do průlomových technologií 
v energeticky náročných odvětvích nebo 
na podporu jiných způsobů vytváření 
pracovních míst, jako je např. snižování 
daňového zatížení práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. zdůrazňuje, že ceny energie jsou 
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velmi výraznou položkou v rozpočtech 
domácností a výrobních nákladů 
průmyslových klientů a že zpravidla 
určují, zda podniky EU obstojí 
v konkurenci s jinými světovými 
rozvinutými ekonomikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU;
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU;
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace a rozvoj 
vědeckého a technologického partnerství 
se svými mezinárodními partnery; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 805
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
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dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategii průmyslové 
politiky v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, která by se zabývala celým 
procesem od výzkumu a vývoje až po 
financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 806
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
cenu energie, výzkum, vývoj a inovace;

Or. fi

Pozměňovací návrh 807
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů a vyvarování se 
stanovení všeobecných a zatěžujících 
závazných cílů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
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výzkum, vývoj a inovace; rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí podpořit
výzkum, vývoj a inovace a stavět na svém 
vedoucím postavení v oblasti zelených 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace a zejména 
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vytvoření evropské přidané hodnoty pro 
rozvoj a domácí produkci technologií a 
výrobků v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie, jakož i 
rychlost, s jakou jsou výzkum a inovace v 
oblasti energie transformovány do 
skutečných výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj, inovace a zlepšování 
produktivity průmyslových procesů;
připomíná, že ačkoli podle posledních 
údajů ještě EU v globálním soupeření 
v oblasti čistých technologií těsně vede, 
USA a Čína se k ní rychle přibližují;
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
zvýšily své investice do ekologicky 
šetrných výrobků a služeb a zintenzívnily 
jejich podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že v zájmu udržitelného
rozvoje musí EU upřednostnit výzkum, 
vývoj a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace; zastává názor, 
že by zejména příjmy z prodeje 
investičních certifikátů systému 
obchodování s emisemi měly být proto 
v budoucnu stoprocentně účelově vázány, 
aby bylo možné investovat do inovací 
v odvětví s nízkými emisemi uhlíku a aby 
se předešlo nepřímým nákladům 
spojeným s CO2; 

Or. de

Pozměňovací návrh 813
Francisco Sosa Wagner
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Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU; 
dochází k závěru, že EU musí přednostně 
podpořit výzkum, vývoj a inovace;

Or. es

Pozměňovací návrh 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; konstatuje rovněž, že 
jejich hospodářství rostou mnohem 
rychlejším tempem než hospodářství EU;
dochází k závěru, že EU musí upřednostnit 
výzkum, vývoj a inovace;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na 
světovém trhu kladou velký důraz na 
rozvoj technologií, inovace a zlepšování 
výrobních procesů; dochází k závěru, že 
EU musí upřednostnit výzkum, vývoj 
a inovace a že stanovení dlouhodobých 
cílů bude stimulem pro nové technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30а. upozorňuje na vliv, který mají 
ekologické složky na ceny energetických 
výrobků, a zdůrazňuje, že při uzavírání 
dohod mezi EU a třetími zeměmi je třeba 
tento vliv zohlednit;

Or. bg

Pozměňovací návrh 816
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zastává názor, že nezbytné inovace 
mohou nastat pouze tehdy, budou-li 
soukromé podniky schopny vyčleňovat na 
tyto účely dostatečné prostředky, které 
nebudou muset vydat na zbytečné náklady 
způsobené nepřiměřenou legislativní 
zátěží; žádá skutečnou diskusi o otázce 
nákladové efektivnosti při dosahování 
budoucích cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vybízí Komisi, aby podporovala 
rozvoj pokročilých biopaliv pro odvětví 
dopravy, která zlepšují kvalitu pohonných 
hmot, čímž se zvyšuje celková 
konkurenceschopnost evropského 
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hospodářství bez nutnosti dalších investic 
do nové infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. uznává, že odvětví zabývající se 
obnovitelnými zdroji energie podporuje 
i další hospodářská odvětví v Evropě, jako 
jsou kovy, elektrická a elektronická 
zařízení, IT, stavebnictví, doprava 
a finanční služby; vyjadřuje politování 
nad tím, že neexistuje žádná konkrétní 
průmyslová politika, jež by reagovala na 
potřeby této rychle se rozvíjející oblasti, 
která vytváří mnoho pracovních míst pro 
hospodářství EU; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala průmyslovou strategii pro 
oblast technologií obnovitelných zdrojů 
energie, zahrnující zúčastněné strany na 
regionální a místní úrovni a zaměřující se 
na technologické inovace, nedostatky 
v dodavatelském řetězci a na financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. naléhavě vyzývá členské státy 
a mezinárodní společenství, aby podpořily 
vzdělávání v oblasti vědy, technologie, 
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inženýrství a matematiky (STEM) pro 
odvětví energetiky a udržovaly vzdělávací 
instituce, které jsou schopny produkovat 
kvalifikované pracovní síly, stejně jako 
další generace vědců a zlepšovatelů, kteří 
budou pomáhat při dosahování cíle 
energeticky soběstačné a udržitelné 
Evropy; připomíná v této souvislosti velký 
význam programu Horizont 2020 
a Evropského inovačního 
a technologického institutu pro 
překlenování propasti mezi výzkumem, 
vzděláváním a aplikovanými inovacemi 
v odvětví energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. poukazuje na to, že zavedení 
technologie zachycování a ukládání CO2
by mohlo být klíčem k dosažení cílů 
snížení emisí CO2 při nižších nákladech 
do roku 2050, a to zejména v těch 
průmyslových odvětvích, která jsou 
největšími producenty emisí CO2 a která 
čelí silné mezinárodní konkurenci; vyzývá 
Komisi, aby přijala opatření nezbytná 
k rozvoji této technologie, s ohledem na 
její skutečný potenciál;

Or. fr

Pozměňovací návrh 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch
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Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
přiměřený a nediskriminační vyrovnávací 
systém pro CO2, jak je uvedeno ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, který 
by internalizoval záporné externí faktory 
výroby a dopravy, jako je evropská úprava 
hraniční daně (BTA), kterou členské státy  
vybírají na dovoz výrobků a která je 
vypočítána na základě nákladů na životní 
cyklus uhlíku u výrobků včetně systémů 
slev pro vývoz; zdůrazňuje, že v zájmu 
zajištění slučitelnosti vyrovnávacího 
systému pro CO2 aplikovaného na 
dovážené výrobky s  pravidly WTO by se 
domácí zdanění uhlíku mělo uplatnit na 
podobné výrobky a nemělo by být uloženo 
přímo na výrobce nebo přepravce; bere na 
vědomí, že vzhledem ke složitosti 
provedení by BTA měla být pečlivě 
navržena a postupně prováděna v souladu 
s mezinárodními obchodními dohodami, 
např. prostřednictvím pilotního projektu 
v odvětvích, která jsou nejvíce zasažena 
domácími ekologickými daněmi; je 
přesvědčen, že by BTA byla prospěšná jak 
pro konkurenceschopnost podniků EU, 
tak pro ekologickou udržitelnost 
mezinárodní výroby a dopravy; poukazuje 
na to, že příjmy z BTA by mohly být
použity na snížení daní, zejména 
daňového zatížení práce, anebo na 
podporu rozvoje udržitelných technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že riziko 
„nízkouhlíkového úniku“, kdy jsou 
investice do nízkouhlíkových technologií 
z Evropy odváděny kvůli nejistotě ohledně 
ambicí EU k dalšímu snižování emisí 
uhlíku; v této souvislosti konstatuje, že 
současný podíl EU na celosvětově 
předložených patentech týkajících se
nízkouhlíkových technologií klesl na 
třetinu ve srovnání s téměř polovinou 
v roce 1999;

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. je znepokojen tím, že stávající 
politika EU, která se snaží učinit z 
obnovitelných zdrojů energie primární 
zdroj energie, povede v případě, že tak 
neučiní i další hlavní globální aktéři, 
k nebezpečí, že evropská průmyslová 
odvětví přestanou být konkurenceschopná 
vůči těmto ekonomikám, které budou 
i nadále výrazně spoléhat na fosilní 
paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. zastává proto názor, že jakémukoli 
budoucímu zvýšení cíle EU v oblasti 
snižování emisí musí předcházet 
celosvětová dohoda zaručující spravedlivé 
sdílení odpovědnosti mezi rozvinutými 
a rozvojovými zeměmi, zejména vzhledem 
k tomu, že mnohé rozvojové země se 
rychle stávají hlavními celosvětovými 
znečišťovateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji a 
inovacích, cenách energie pro průmysl a 
regulační zátěži;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji a 
inovacích, cenách energie pro průmysl a 
regulační zátěži;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji a 
inovacích, cenách energie pro průmysl a 
regulační zátěži;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
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fiskálních politikách, výzkumu, vývoji a 
inovacích, cenách energie pro průmysl a 
regulační zátěži;

fiskálních politikách, výzkumu, vývoji a 
inovacích, cenách energie pro průmysl a 
regulační zátěži; zdůrazňuje, že by se 
v rámci možností měla energetika a 
politika v oblasti životního prostředí 
vyvarovat vytváření regulační zátěže pro 
podniky, kterou nelze odůvodnit zájmy 
spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji 
a inovacích, cenách energie pro průmysl 
a regulační zátěži;

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji 
a inovacích, cenách energie pro průmysl 
a regulační zátěži; zdůrazňuje potřebu 
zahrnout vnější náklady spojené se 
změnou klimatu do této nové metodiky, 
včetně těch, které obecněji souvisejí se 
životním prostředím, veřejným zdravím 
a ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
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EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji 
a inovacích, cenách energie pro průmysl 
a regulační zátěži;

EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji, 
vývozu technologií, badatelích a vysoce 
kvalifikovaných pracovnících, inovacích, 
cenách energie pro průmysl a regulační 
zátěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, výzkumu, vývoji 
a inovacích, cenách energie pro průmysl 
a regulační zátěži;

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
způsob měření konkurenceschopnosti jak 
EU, tak jejích hlavních konkurentů, který 
by mohl být založen například na 
fiskálních politikách, úrovní výzkumu 
a vývoje, cenách energie pro průmysl, 
politice v oblasti životního prostředí 
a energetické politice, výši mezd a úrovni 
produktivity, geologických podmínkách, 
infrastruktuře a jiných důležitých 
faktorech;

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31а. upozorňuje na klíčovou roli, kterou 
hrají malé a střední podniky jako hnací 
síly hospodářského růstu v EU, a vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby vytvořily 
příznivé prostředí pro investice malých 
a středních podniků do energeticky 
úsporných technologií a aktivně takové 
investice podporovaly;

Or. bg

Pozměňovací návrh 833
Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. naléhavě žádá Komisi, aby při 
sestavování navrhovaného rámce politiky 
v oblasti klimatu a energie do roku 2030 
vzala v úvahu skutečnost, že produkce 
břidlicového plynu v USA způsobila 
zásadní převrat v globálním zásobování 
energií a vedla k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů; je přesvědčen, 
že břidlicový plyn představuje pro Evropu 
potenciální příležitost a lze jej rozvíjet 
bezpečně a šetrně k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. naléhavě žádá Komisi, aby pečlivě 
zvážila dopad nových politik, pokud jde 
o odhadované vytváření „zelených 
pracovních míst“ vůči ztrátě 
konkurenceschopnosti průmyslu 
a stávajících pracovních míst v jiných 
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odvětvích, se zvláštním důrazem na těžký 
průmysl a zohlednění odlišných podmínek 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Anna Rosbach

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
klesly;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, a to dříve než 
EU podepíše jakoukoli dohodu o volném 
obchodu, zvláště ve světle plánované 
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plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

a v současné době projednávané dohody 
o volném obchodu (transatlantické 
obchodní a investiční partnerství) s USA, 
kde ceny energie výrazně klesly, zatímco 
snahy o snížení emisí skleníkových plynů 
nejsou srovnatelné s pokrokem, jehož již 
bylo dosaženo v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí transparentně zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství);

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 32. zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
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politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, a proto 
podporuje ambiciózní a soudržný rámec 
do roku 2030, který podnítí investice do 
inovativních technologií, bude stimulovat 
výzkum a vývoj, a tím posílí 
konkurenceschopnost EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, rovněž s přihlédnutím 
k opatřením přijatým za účelem snížení 
emisí skleníkových plynů 
a k hospodářským přínosům;

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU, ačkoli cena uhlíku 
v Kalifornii je nyní více než dvojnásobná 
ve srovnání s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
výrazně klesly, zatímco snahy o snížení 
emisí skleníkových plynů nejsou 
srovnatelné s pokrokem, jehož již bylo 
dosaženo v EU;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
politika EU se musí zabývat 
komparativními silnými a slabými 
stránkami hospodářství EU, zejména co se 
týče jakékoli dohody o volném obchodu, 
kterou EU uzavře, zvláště ve světle 
plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční 
partnerství) s USA, kde ceny energie 
a emisí CO2 výrazně klesly (v důsledku 
„revoluce“, kterou představuje těžba 
břidlicového plynu);

Or. en
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Pozměňovací návrh 842
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že výroba a zvýšené 
využívání zemního plynu v USA vedly ke 
zvýšenému dovozu uhlí z USA na 
evropský trh; zdůrazňuje, že nízké ceny 
v systému obchodování s emisemi (ETS) 
činí z uhlí pro výrobu elektřiny 
konkurenceschopnější možnost ve 
srovnání s plynem pro výrobu elektřiny; 
zdůrazňuje, že přechod od uhlí k zemnímu 
plynu v USA vedl ke snížení emisí CO2 
v USA, které v období 2005 až 2012 
poklesly o 12 % a jsou podle Úřadu pro 
informace v oblasti energetiky USA na 
nejnižších úrovních od roku 1994;

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje zásadní význam 
investování do „dobré volby“ energetické 
účinnosti, energií z obnovitelných zdrojů 
a do energetické infrastruktury s cílem 
podpořit hospodářství, vytvářet udržitelný 
růst a zaměstnanost a zajišťovat stálé 
a dostupné ceny energie pro evropské 
spotřebitele;

Or. de
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Pozměňovací návrh 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. se znepokojením bere na vědomí 
výzvy k mechanismu započítávání uhlíku 
na hranicích EU; tento nástroj by nejen 
zbrzdil hospodářský růst a inovaci, ale měl 
by také negativní dopady na opatření 
v oblasti klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je pevně přesvědčen, že obnovitelné 
zdroje energie jsou přímo spojeny 
s novými pracovními místy a 
s hospodářským růstem, zejména 
s ohledem na udržení vysoké kvality 
pracovních míst v Evropě; zdůrazňuje, že 
cíl energie z obnovitelných zdrojů má 
nejvyšší potenciál pro podporu 
dlouhodobého rozvoje pracovních míst 
založených na vyspělých technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní analýzu celkových sytémových 
nákladů a důsledků využívání různých 
zdrojů energie a jejich dlouhodobého 
dopadu na adekvátnost výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že předvídatelné 
prostředí pro hospodářské plánování v EU 
narušují účinky změny klimatu, jako jsou 
extrémní meteorologické podmínky a 
přírodní katastrofy; konstatuje, že výdaje 
na pojištění proti rizikům budou 
v souvislosti s probíhající změnou klimatu 
narůstat; vyzývá proto Komisi, aby dále 
urychlovala vývoj řízení rizik přírodních 
pohrom v EU, se zvláštním zřetelem k 
ekonomickým nákladům vyplývající 
z přírodním katastrof a k výdajům na 
pojištění proti rizikům;

Or. de

Pozměňovací návrh 848
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že nárůst přímých i 
nepřímých nákladů systému EU pro 
obchodování s emisemi musí být  u 
energeticky náročných odvětví plně 
kompenzován, dokud nebude celosvětově 
dosaženo rovných podmínek; tím se však 
nesmí zvyšovat rozdíly 
v konkurenceschopnosti členských států, 
a tudíž by to měl jakožto systém na úrovni 
EU provádět každý členský stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že ceny za energii se liší 
mezi různými regiony, a to podle jejich 
geologických, politických a daňových 
odlišností, a že nejlepší cestou k zajištění 
nízkých cen energií je plně využívat 
domácích udržitelných zdrojů energie 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)



AM\1010283CS.doc 45/79 PE523.090v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. konstatuje, že EU je územím 
s nedostatkem zdrojů a že EU dováží 
přibližně 60 % své spotřeby plynu, více 
než 80 % spotřeby ropy a přibližně 50 % 
uhlí využívaného na výrobu energie; trvá 
v této souvislosti na zavedení rámce do 
roku 2030, který bude výrazně zaměřen na 
udržitelné a obnovitelné zdroje energie 
v rámci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. vyzývá k vytvoření Evropské 
energetické observatoře, jejímž hlavním 
úkolem bude posuzovat ceny energie a 
jejich složky a zpřístupňovat tyto 
informace transparentním a snadno 
dostupným způsobem všem koncovým 
uživatelům a investorům; observatoř bude 
také vydávat doporučení v souladu 
s našimi dlouhodobými cíli 
nízkouhlíkového hospodářství jak na 
úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, 
s cílem využívat co možná nejnižších cen 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt
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Návrh usnesení
Nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Uznání rozdílných možností členských 
států

Využívání maximálního potenciálu všech
členských států

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední 
výsledky dosažené při snižování emisí od 
roku 1990, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické 
a energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad 
a že to je důvodem k práci na 
spravedlivější bázi pro sdílené úsilí, která 
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jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

zohlední HDP jednotlivých zemí, 
výsledky, jichž dosáhly při snižování emisí 
od roku 1990, emise na obyvatele, 
hospodářský potenciál a potenciál 
obnovitelných a dalších domácích zdrojů 
energie a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí v rámci Kjótského 
protokolu, emise na obyvatele, 
hospodářský potenciál a potenciál 
obnovitelných a dalších domácích zdrojů 
energie a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad 
v souvislosti s aktuální hospodářskou 
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bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

situací a obchodním klimatem zejména 
v těch členských státech, které čelí vážným 
finančním potížím, a že to je důvodem 
k práci na spravedlivější bázi pro sdílené 
úsilí, která zohlední HDP jednotlivých 
zemí, výsledky, jichž dosáhly při snižování 
emisí od roku 1990, emise na obyvatele, 
hospodářský potenciál a potenciál 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že je proto správné dále pracovat na 
spravedlivější bázi pro sdílené úsilí, jak 
tomu bylo dosud, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 



AM\1010283CS.doc 49/79 PE523.090v02-00

CS

že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

že je proto správné pracovat na 
spravedlivější bázi pro sdílené úsilí, která 
zohlední HDP, dostupnost technologií,
výsledky při snižování emisí od roku 1990, 
emise na obyvatele, hospodářský potenciál 
a různý potenciál obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti;

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise na 
obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti; konstatuje, že 
globální sdílení zátěže vycházející z příjmu 
by se projevilo dosažením cíle snížení 
emisí v EU o 57 % do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mají na jednotlivé 
členské státy a jejich občany různý dopad a 
že to je důvodem k práci na spravedlivější 
bázi pro sdílené úsilí, která zohlední HDP 
jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly 
při snižování emisí od roku 1990, emise 
na obyvatele, hospodářský potenciál a 
potenciál obnovitelných zdrojů energie a
energetické účinnosti;

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a 
energetické cíle EU mohou mít na 
jednotlivé členské státy a jejich občany 
různý dopad a že při rozhodování o úsilí 
požadovaném od každého členského státu 
s cílem splnit do roku 2030 nové závazné 
cíle týkající se emisí skleníkových plynů, 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti je zapotřebí přihlížet 
k individuálním podmínkám každé země a
k potenciáln snižování emisí, k výrobě 
obnovitelné energie a k možnosti 
energetických úspor;

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že by měl být zmapován 
nebo komplexně aktualizován potenciál 
obnovitelné energie v celé EU, neboť by 
to členským státům umožnilo 
transformovat jejich stávající energetický 
model v souladu s politickým cílem 3x20, 
aniž by se dopouštěly metodologických 
chyb;

Or. pl

Pozměňovací návrh 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že přijetí dekarbonizační 
strategie, která nezohlední situaci 
některých členských států, může vést 
k masivnímu nárůstu energetické 
chudoby v těchto zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že sdílené úsilí mezi 
členskými státy musí proto být v souladu 
se zásadou „společných, avšak 
odstupňovaných povinností a 
příslušných schopností“.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné; vyzývá v této 
souvislosti k přísnému dodržování 
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technologické neutrality při stanovování 
politických cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky udržitelné;

Or. pt

Pozměňovací návrh 866
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 867
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné; zdůrazňuje, že 
v oblasti energetiky je zapotřebí společný 
postup a zvýšená koordinace a spolupráce 
mezi členskými státy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a budou mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
a podpůrné systémy pro obnovitelné 
technologie a energetické zdroje, které 
jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné; domnívá se, že 
jakýkoli budoucí rámec by měl 
respektovat nezávislost členských států a 
neměl by usilovat o omezení této 
pravomoci pomocí administrativních 
regulací, které by mohly bránit zvýšenému 
využívání domácích zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU je EU odpovědná za dokončení 
vnitřního trhu s energií a za prosazování 
energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, zatímco členské 
státy přijímají rozhodnutí, co se týče 
skladby jejich energetických zdrojů, a měly 
by mít možnost využívat a rozvíjet různé 
přístupy k technologiím a energetickým 
zdrojům, které jsou ekologicky vhodné a 
sociálně a hospodářsky přijatelné, pokud 
přijmou postup řízení rizik a zajistí 
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provádění v souladu s evropskými 
politickými cíli udržitelnosti, bezpečnosti 
a dostupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a zároveň 
sociálně a hospodářsky přijatelné, přičemž 
zachovávají životní prostředí a zlepšují 
jeho kvalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy 
k technologiím a energetickým zdrojům, 
které jsou ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 
SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby 
jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
v rámci tří hlavních klimatických a 
energetických cílů možnost využívat a 
rozvíjet různé přístupy k technologiím a 
energetickým zdrojům, které jsou 
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ekologicky vhodné a sociálně a 
hospodářsky přijatelné s ohledem na 
politické cíle Unie v oblasti klimatu a 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. bere na vědomí vážné znepokojení 
s ohledem na rozhodnutí Komise, které 
stanoví v celé Unii přechodná pravidla 
pro harmonizované přidělování 
bezplatných povolenek na emise podle 
článku 10a směrnice 2003/87/ES, který 
stanoví příliš přísná měřížka, aniž by 
zohledňoval palivovou nebo geografickou 
specifičnost členských států, pro něž je 
uhlí základním palivem, což vede 
k narušování konkurenceschopnosti na 
společném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. domnívá se, že hrubá energetická 
účinnost vypočtená Eurostatem pro 
jednotlivé členské státy nesmí zohledňovat 
pouze dosažené úspory energie vzhledem 
k tomu, že hospodářská recese může 
paradoxně vést u tohoto ukazatele 



AM\1010283CS.doc 57/79 PE523.090v02-00

CS

k chybným výsledkům; ukazatel 
energetické účinnosti pro konkrétní 
členský státy by měl zohlednit změnu 
HDP v dané zemi během referenčního 
období;

Or. pl

Pozměňovací návrh 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. uznává, že technologie spojené 
s energií z obnovitelných zdrojů zahrnují 
velké množství různých technických 
možnost, jichž lze využívat v elektřině, 
vytápění a chlazení i v dopravních 
odvětvích; zdůrazňuje, že celkový závazný 
cíl týkající se obnovitelných zdrojů do 
roku 2030 ponechává členským státům 
širokou a flexibilní možnost volby 
k rozhodnutí, kde a kdy investovat, pokud 
jde o energetická odvětví a technologie 
přispívající v každém z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. připomíná Komisi, že Parlament 
vyzval k přijetí právních předpisů 
požadujících, aby každý členský stát 
vypracoval nízkouhlíkovou strategii do 
roku 2050; je přesvědčen, že ačkoli tyto 
vnitrostátně stanovené plány nebudou 
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právně závazné, jsou zásadní v tom, že 
investorům a úředníkům poskytnou 
vyjasnění, pokud jde o dlouhodobé 
směřování politiky a opatření, která 
budou nezbytná, mají-li být cíle splněny; 
očekává, že Komise navrhne, jak bude 
rozdělena zátěž mezi členské státy s cílem 
stanovit termín pro předložení těchto 
plánů za účelem přezkumu; vyzývá 
Komisi, aby v případě jakýchkoli plánů, 
které se jeví jako nerealistické, a pokud 
daný členský stát nehodlá poskytnout 
odpovídající vyjasnění, navrhla taková 
další opatření, jaká jsou nezbytná 
k zajištění toho, aby cíle Unie týkající se 
snížení CO2 byly důvěryhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. uznává, že technologie spojené 
s energií z obnovitelných zdrojů zahrnují 
velké množství technických možností a že 
závazný cíl poskytuje členským státům 
široký a flexibilní rámec možností skladby 
jejich energetických zdrojů, jak pokud jde 
o energetická odvětví, tak pokud jde 
o technologie, které přispívají v každém 
z těchto odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 878
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. očekává, že Komise navrhne právní 
předpisy požadující, aby každý členský stát 
vypracoval v kontextu své dlouhodobé 
strategie a na základě harmonizovaného 
rámce, který zavede Komise, vnitrostátní 
akční plán pro dosažení snížení emisí 
CO2 do roku 2030 odpovídající záměru 
EU zajistit celkové domácí snížení o 40 %; 
žádá členské státy, aby v rámci tohoto 
akčního plánu konkretizovalysvé vlastní 
vnitrostátní cíle za účelem zvýšení 
energetické účinnosti a rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie; naléhavě 
žádá, aby Komise tyto akční plány 
posoudila, pokud jde o soulad s dosažením 
vnitřního trhu s energií v Unii, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala taková 
ustanovení, jaká mohou být nezbytná pro 
zajištění toho, aby dosažení vnitrostátních 
cílů bylo zákonným požadavkem v rámci 
právních předpisů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by 
se měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních nových 
technologií a celosvětový dopad provádění 
navržené politiky, aby bylo možné 
navrhnout cíle snižování emisí pro 
následující roky;

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by 
se měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních nových 
technologií a celosvětový dopad provádění 
navržené politiky, aby bylo možné 
navrhnout cíle snižování emisí pro 
následující roky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by se 
měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních nových 
technologií a celosvětový dopad provádění 
navržené politiky, aby bylo možné 
navrhnout cíle snižování emisí pro 
následující roky;

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by se 
měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních nových 
účinných a obnovitelných technologií a 
celosvětový dopad provádění navržené 
politiky, aby bylo možné navrhnout cíle 
snižování emisí pro následující roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by se 
měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních nových 
technologií a celosvětový dopad provádění 
navržené politiky, aby bylo možné 
navrhnout cíle snižování emisí pro 
následující roky;

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by se 
měly v první řadě zaměřit na provádění 
scénářů, které zohledňují stávající 
možnosti členských států, perspektivy 
rozvoje nákladově efektivních a 
udržitelných nových technologií a 
celosvětový dopad provádění navržené
politiky, aby bylo možné navrhnout cíle 
snižování emisí pro následující roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. bere na vědomí, že upřednostňování 
některých zdrojů energie (např. jaderné 
energie nebo energie z obnovitelných 
zdrojů) před jinými může vést k situaci, 
kdy některé členské státy získají 
komparativní výhodu a budou mít 
nespravedlivě prospěch z toho, že jiné 
státy budou závislé na přenosu technologií 
z těchto privilegovaných států;

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. žádá Komisi, aby zlepšila podporu a 
účinnost stávajících finančních nástrojů
pro nízkouhlíkové investice (např. 
programu NER300) tím, že shromáždí 
všechny potřebné informace týkající se 
finančních možností, jež mají vnitrostátní, 
regionální i místní úrovně, do jediné, 
přehledné a snadno dostupné databáze;

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je pro 
MSP a těžký průmysl často překážkou 
bránící investicím do čistších technologií; 
žádá proto Komisi, aby prostudovala 
možnost vytvoření fondu, který by mohl 
podpořit investice a který by mohl být 
financován například z podílu na příjmech 
ze systému obchodování s emisemi;

Or. bg

Pozměňovací návrh 886
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
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investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

investice a byl případně financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi a jenž by 
doplňoval program NER300, který je 
nutné podrobit hodnocení, aby bylo 
zajištěno jeho řádné provádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 887
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnosti 
na zlepšení stávajících systémů 
financování, jež by mohly podpořit 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi, stejně jako 
finančními prostředky ze strukturálních 
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fondů a z Fondu soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií;

Or. fi

Pozměňovací návrh 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu a 
náklady s kapitálem spojené jsou často 
překážkou bránící investicím do kapitálově 
náročných čistších technologií; žádá proto 
Komisi, aby navrhla tři závazné a 
ambiciózní cíle týkající se skleníkových 
plynů, obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, a poskytla tak 
dlouhodobé zabezpečení investic, které 
kapitálové náklady sníží; žádá dále 
Komisi, aby za využití veřejného 
počátečního kapitálu vytvořila inovační 
finanční nástroje a fondy využívající 
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pákového efektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
podpory vytvoření vnitrostátního fondu, 
který by mohl podpořit investice a který by 
mohl být financován například z podílu na 
vnitrostátních příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií a 
energetické účinnosti; žádá proto Komisi, 
aby prostudovala možnosti vytvoření 
fondu, který by spojoval stávající a nové 
zdroje financování a mohl podpořit 
investice a který by mohl být mimo jiné 
financován například z podílu na příjmech 
ze systému obchodování s emisemi; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila inovační finanční 
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nástroje a poskytla větší roli EIB, 
národním veřejným finančním institucím, 
penzijním fondům a pojišťovnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi; pravidla pro 
přístup k tomuto fondu by měla být 
taková, aby zmenšovala finanční riziko 
nesené investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice, mohl být financován například z 
podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi a mohl být 



AM\1010283CS.doc 67/79 PE523.090v02-00

CS

využíván k propagaci rozvoje inovačních 
nízkouhlíkových technologií a na podporu 
iniciativ usilujících o snížení nákladů a 
emisí uhlíku v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi;

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i 
pro těžký průmysl často překážkou bránící 
investicím do čistších technologií; žádá 
proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit 
investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému 
obchodování s emisemi; domnívá se, že v 
této souvislosti by pomohlo významné 
posílení a změna orientace EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 36 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem ke skutečnosti, že některá 
průmyslová odvětví potřebují k tomu, aby 
mohla dále snížit své emise a zlepšit svou 
energetickou účinnost více, než je v 
současné době technologicky možné, 
průlomové technologie, žádá Radu, aby 
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mezi politická opatření zařadila jasné 
závazky na financování výzkumu, vývoje, 
pilotních závodů a zavádění nových 
technologií, které budou v souladu s 
mírou úsilí, jež je nutná ke splnění cílů 
pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá k pragmatickému přístupu 
Evropské unie k novým modelům trhu, 
právní úpravě a k modelům financování 
nízkouhlíkových energetických řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. konstatuje, že v současné době se 
některé rozvíjející se a vyspělé země 
podílejí na různých klimatických politikách 
a investicích, včetně provádění jejich 
vlastních systémů obchodování s emisemi;

37. konstatuje, že v současné době se 
rozvíjející se a vyspělé země podílejí na 
různých klimatických politikách a 
investicích, včetně provádění jejich 
vlastních systémů obchodování s emisemi; 
vítá vyhlídku na propojení systému EU 
pro obchodování s emisemi s jinými 
mechanismy pro obchod s emisemi uhlíku 
po celém světě za účelem vytvoření 
globálního trhu s uhlíkem; zdůrazňuje, že 
tento globální přístup povede k rovným 
podmínkám pro evropský průmysl a je 
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nejkomplexnějším a nákladově 
nejefektivnějším přístupem k boji proti 
emisím skleníkových plynů z průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. konstatuje, že v současné době se 
některé rozvíjející se a vyspělé země 
podílejí na různých klimatických 
politikách a investicích, včetně provádění 
jejich vlastních systémů obchodování s 
emisemi;

37. konstatuje, že několik rozvíjejících se a 
vyspělých zemí pracuje na vytvoření 
klimatických politik a investic, včetně 
provádění jejich vlastních systémů 
obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. zdůrazňuje, že posílení spolupráce 
v rámci energetické politiky se musí stát 
cílem také v oblasti vnější energetické 
politiky, a požaduje proto, aby byly 
dohody o dodávkách energie se třetími 
zeměmi uzavírány na úrovni EU a aby 
byly pevně stanoveny cíle energetické 
politiky EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. konstatuje, že podle Mezinárodní 
energetické agentury vzrostly v letech 
2005 až 2012 ceny energií v Evropě o 38 
%, zatímco v USA ve stejném období 
poklesly o 4 %; vyjadřuje své znepokojení 
nad dopadem této skutečnosti na 
konkurenceschopnost Evropy; zdůrazňuje 
význam transatlantické dohody o volném 
obchodu pro odvětví energetiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. upozorňuje na skutečnost, že 
celosvětově má 138 zemí cíle a politiky v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie, jež 
jim byly uzpůsobeny na míru; uznává, že 
investice do „zelených“ technologií v 
Indii, Číně a USA rostou mnohem rychleji 
než v EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
nejen že na to Evropa zdaleka „není 
sama“, ale že naopak riskuje, že zmešká 
ekonomickou příležitost spočívající v 
probíhajícím přechodu na jiné zdroje 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 903
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. konstatuje, že vedoucí pozice EU v 
oblasti technologií na poli obnovitelných 
zdrojů energie spočívá na inovacích při 
výrobě i na odvětvích, jako je systémová 
integrace; uznává, že EU bude v důsledku 
přijetí závazných cílů pro rok 2030 hrát 
úlohu střediska dovedností, což umožní 
vývoj vysoce kvalitních a nákladově 
konkurenceschopných produktů; tato 
skutečnost jednak prospěje vnitřnímu 
trhu, zároveň však i umožní evropským 
podnikům, aby díky konkurenční výhodě 
EU těžily z rostoucích trhů třetích zemí; 
pokud ambiciózní balíček pro rok 2030 
přijat nebude, hrozí EU, že o své vedoucí 
postavení na trhu i v oblasti technologií 
přijde;

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. upozorňuje, že řádně fungující 
systém EU pro obchodování s emisemi je 
klíčový pro zachování vedoucí pozice EU 
v oblasti boje proti změně klimatu a že 
několik zemí, jako např. EU a Austrálie, 
provádí či pracují na vytvoření právních 
předpisů, které by po vzoru systému EU 
pro obchodování s emisemi zavedly jejich 
vlastní systémy v této oblasti; v této 
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souvislosti připomíná, že mezinárodní 
obchodní systém stanovující stropy emisí 
je klíčový pro zajištění uzavření nové 
celosvětové právně závazné dohody o boji 
proti změně klimatu a že bez stabilního a 
předvídatelného systému pro obchodování 
s emisemi bude ohrožena důvěryhodnost 
politiky EU v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. bere na vědomí, že závazné cíle pro 
rok 2020 a politiky v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů významně přispívají 
k tomu, aby EU dosáhla vedoucí 
technologické pozice na celosvětových 
trzích a stala se vedoucím hráčem v 
oblasti technologických inovací; 
zdůrazňuje, že by pokračování této 
politiky prostřednictvím přijetí závazných 
cílů v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů pro rok 2030 EU umožnilo, aby 
soupeřila s Čínou, USA, Jižní Koreou, 
Japonskem a Indií o technologický primát 
na trzích budoucnosti, a to i v dobách 
ekonomických omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy; zdůrazňuje, že pro 
vytvoření právních předpisů týkajících se 
vhodné míry ambicí, co se týče cíle EU 
pro snížení emisí do roku 2030, jsou 
rozhodující výsledky pařížských jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy; zdůrazňuje význam 
ucelené strategie, jejíž součástí by byly 
povinné závazky třetích zemí ke snížení 
emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 38



PE523.090v02-00 74/79 AM\1010283CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy; zdůrazňuje, že proti 
změně klimatu je možné úspěšně bojovat 
jen silami spojenými na celosvětové 
úrovni a že pokračující úsilí pouze na 
straně EU by ohrozilo průmyslovou 
základnu Evropy; zdůrazňuje proto, že 
jakékoli ambice EU na snížení emisí CO2, 
jež by na sebe mohla EU vzít, musí být 
určeny výsledkem mezinárodních jednání 
o změně klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí na jednáních o změně klimatu 
vystupovat jednotně s cílem zajistit 
uzavření nové celosvětové závazné dohody 
o změně klimatu v roce 2015; pro uzavření 
úspěšné dohody v roce 2015 považuje za 
nezbytné, aby země představily své 
závazky na snížení emisí skleníkových 
plynů ještě před vrcholnou schůzkou 
světových vedoucích představitelů 
pořádanou v září roku 2014 Pan Ki-
munem; zdůrazňuje, že EU musí stanovit 
příklad a přijmout včas před touto 
schůzkou ambiciózní cíle pro rok 2030 
týkající se snížení emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
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obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy 
musí vystupovat jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU 
udržela svou vůdčí úlohu při přechodu na 
bezuhlíkové hospodářství prostřednictvím 
stanovení tří závazných cílů, jež se budou 
vztahovat na energii z obnovitelných 
zdrojů, úspory energie a snížení emisí 
skleníkových plynů; vyzývá členské státy, 
aby vystupovaly jednotně s cílem zaujmout 
pevný společný postoj, který budou hájit 
během jednání v Paříži v roce 2015, jejichž 
cílem bude dosáhnout nové globální 
závazné smlouvy;

Or. es

Pozměňovací návrh 911
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. domnívá se, že potenciál vývozu 
zkapalněného zemního plynu z USA by 
mohl mít značné dopady na fungování 
vnitřního energetického trhu EU, stejně 
jako závažné důsledky pro energetickou 
geopolitiku v zemích v blízkém sousedství 
Evropy a v tradičních dodavatelských 
zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje, že v rámci jednání o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic (TTIP) hrají 
významnou a nedílnou úlohu rozhovory v 
oblasti energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
mezinárodního financování boje proti 
změně klimatu, a naléhá proto na členské 
státy, aby včas odvedly svůj spravedlivý 
podíl do Zeleného klimatického fondu v 
rámci UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vítá iniciativu Pan Ki-muna 
nazvanou „Udržitelná energie pro 
všechny“, která prosazuje energetickou 
účinnost a energii z obnovitelných zdrojů 
jako nejvýznamnější řešení v rámci úsilí o 
zmírňování dopadů změny klimatu; žádá 
EU, aby tento program podpořila. 

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá členské státy a další 
zúčastněné strany, aby v rámci 
nadcházejících mezinárodních jednání a v 
očekávání potenciální závazné dohody 
řešily problém úniku uhlíku na 
celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. vyzývá proto k lepší koordinaci mezi 
Radou, Komisí a Evropskou službou pro 
vnější činnost, aby EU vystupovala v 
rámci mezinárodních organizací jednotně 
a hrála aktivnější a významnější úlohu při 
prosazování nízkouhlíkových politik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 917
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 38 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38c. domnívá se, že by ambiciózní politiky 
v oblasti inovací, udržitelné energie a boje 
proti změně klimatu EU umožnily uchovat 
si svou úlohu průkopníka a mít pozitivní 
vliv při mezinárodních jednáních;

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 38 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38d. je toho názoru, že by užší spolupráce 
s mezinárodními partnery, pokud jde o 
výzkum, vývoj a inovace v oblasti nových 
nízkouhlíkových technologií, mohla 
pomoci uzavření nové závazné celosvětové 
dohody a řešení klimatických otázek na 
celosvětové úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Anne Delvaux

Návrh usnesení
Bod 38 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38e. žádá Komisi, aby se zabývala 
možností použít část příjmů z aukcí 
uhlíkových povolenek na plnění 
mezinárodních finančních závazků EU v 
oblasti změny klimatu vůči rozvojovým 
zemím, a to v souladu s jejich potřebami 
na přizpůsobení se změně klimatu a 
zmírnění jejích dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. klimatický a energetický rámec by 
měl zahrnovat nástroje, jež jsou v rámci 
regionální politiky EU k dispozici k 
dosažení cílů pro rok 2030; to zahrnuje 
lepší využívání evropských strukturálních 
a investičních fondů na rozvoj 
decentralizovaných projektů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, čistých 
paliv v městských a venkovských 
oblastech a projektů energetické 
účinnosti.

Or. en


