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Pozměňovací návrh 1
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že do sdělení s názvem 
„Energetická politika EU: jednání 
s partnery za našimi hranicemi“ byl 
zařazen cíl všeobecného přístupu k energii 
do roku 2030, a domnívá se, že by 
rozvojové země měly v tomto smyslu 
zaměřit pozornost na decentralizovanou, 
udržitelnou a cenově dostupnou energii pro 
chudé obyvatelstvo;

1. vítá, že do sdělení s názvem 
„Energetická politika EU: jednání 
s partnery za našimi hranicemi“ byl 
zařazen cíl všeobecného přístupu k energii 
do roku 2030, a domnívá se, že by 
rozvojové země měly v tomto smyslu 
zaměřit pozornost na decentralizovanou, 
udržitelnou a cenově dostupnou energii, 
zejména pro venkovské a chudé 
obyvatelstvo; vybízí k podpoře 
inovativních systémů plateb se zapojením 
veřejného i soukromého sektoru s cílem 
cenově zpřístupnit energii koncovým 
uživatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že udržitelná energie je 
hlavní hnací silou rozvoje, a opakuje svou 
výzvu týkající se vytvoření zvláštního 
programu pro „energii a rozvoj“, který by 
se zaměřoval zejména na řešení spočívající 
v obnovitelné energii, energetické 
účinnosti, malém rozsahu a decentralizaci a 
na podporu rozvoje kapacity a přenosu 
technologií;

2. zdůrazňuje, že udržitelná energie je 
hlavní hnací silou rozvoje, a opakuje svou 
výzvu týkající se vytvoření zvláštního 
programu pro „energii a rozvoj“, který by 
se zaměřoval zejména na řešení spočívající 
v obnovitelné energii, energetické 
účinnosti, malém rozsahu a decentralizaci a 
na podporu rozvoje kapacity a přenosu 
technologií, aby bylo zajištěno místní 
vlastnictví; podotýká, že k udržitelnému 
pokrytí narůstající energetické poptávky 
urbanizovaných oblastí a průmyslu, 



PE483.847v01-00 4/7 AM\894983CS.doc

CS

zejména v nově se rozvíjejících zemích, 
mohou být zapotřebí velkokapacitní 
systémy obnovitelných energií; vyzývá 
k tomu, aby tyto systémy splňovaly vždy ty 
nejpřísnější sociální a environmentální 
kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na komplexní vztah mezi 
vývojem v oblasti dodávek energie a 
potravin a jejich zabezpečením, zejména 
s ohledem na biopaliva, která mohou mít 
ze sociálního hlediska i z hlediska 
životního prostředí na rozvojové země 
negativní dopad;

5. upozorňuje na komplexní vztah mezi 
vývojem v oblasti dodávek energie a 
potravin a jejich zabezpečením, zejména 
s ohledem na biopaliva, která mohou mít 
ze sociálního hlediska i z hlediska 
životního prostředí na rozvojové země 
negativní dopad; právo na potraviny však 
musí mít absolutní přednost před cílem 
EU v oblasti obnovitelné energie 
pocházející z biopaliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že rozmach agropaliv je 
téměř zcela závislý na rozmachu 
velkoplošných průmyslových monokultur, 
a vede tudíž k rozšiřování zemědělských 
postupů, které jsou škodlivé pro životní 
prostředí, biologickou rozmanitost, 
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úrodnost půdy a dostupnost vody; 
vyjadřuje obavu, že tím, že rozmach 
agropaliv podporuje koncentraci 
vlastnictví půdy, může mít dramatické 
následky, jako je porušování pozemkových 
práv, ztráta přístupu k životně důležitým 
přírodním zdrojům, odlesňování 
a snižování kvality životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že produkce biomasy pro 
energetické účely může konkurovat 
stávající zemědělské půdě (orné půdě a 
pastvinám) a tím negativně ovlivnit 
dostupnost potravin; poukazuje zejména 
na to, že rozsáhlé využívání dřeva může 
přispívat k odlesňování, znehodnocování 
půdy a v některých regionech dokonce 
k desertifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
toho, že směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie neobsahuje žádná 
závazná kritéria udržitelnosti produkce 
biomasy; s ohledem na to se domnívá, že 
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bioenergie by mohla hrát negativní úlohu 
v boji proti změně klimatu a stát se dalším 
výrazným stimulem k zabírání půdy, 
nedostatku potravin, odlesňování a 
snižování kvality lesů v rozvojových 
zemích; v souvislosti s tím naléhavě 
vyzývá Komisi, aby vypracovala právně 
závazná kritéria udržitelnosti, která by 
zabránila negativním klimatickým, 
environmentálním a sociálním důsledkům 
využití a produkce biomasy pro 
energetické účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá EU, aby zavedla politiku 
udržitelné produkce biomasy a jejího 
využívání pro energetické účely, která by 
vyhovovala požadavkům boje proti změně 
klimatu a byla rovněž v souladu 
s politikou EU v oblasti rozvojové 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá EU, aby plně podpořila 
strategii EU 2020 týkající se biologické 
rozmanitosti, tak aby dokázala čelit 
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budoucím výzvám spojeným s biologickou 
rozmanitostí a zaměřila se na odolnost 
ekosystémů a zároveň i na udržitelnou 
produkci biomasy;

Or. en


