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Pozměňovací návrh 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily
infrastrukturu rozvodných sítí skladbě 
zdrojů energie potřebných ke splnění cílů 
stanovených EU pro obnovitelné zdroje 
energie, snížení emisí skleníkových plynů 
a energetickou účinnost; kromě toho
vyzývá členské státy, aby dokončily 
modernizaci energetické infrastruktury 
EU vytvořením koridorů pro dodávku 
energie po celé EU, přeměnu sítí na 
inteligentní sítě a zajištění bezpečných 
dodávek zemního plynu s rozšířením sítě 
plynovodů, což by mohlo vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

1. zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
zdokonalit a modernizovat energetickou 
infrastrukturu EU, aby byly splněny cíle, 
které EU stanovila pro obnovitelné zdroje 
energie, snížení emisí skleníkových plynů 
a energetickou účinnost; vyzývá k rozvoji 
inteligentních sítí a „supersítí“, ke stavbě 
propojení a k rozšíření sítě plynovodů, což 
by mohlo vést ke snížení emisí 
skleníkových plynů a přispěje k většímu 
zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily 
infrastrukturu rozvodných sítí skladbě 
zdrojů energie potřebných ke splnění cílů 
stanovených EU pro obnovitelné zdroje 
energie, snížení emisí skleníkových plynů 
a energetickou účinnost; kromě toho 
vyzývá členské státy, aby dokončily 
modernizaci energetické infrastruktury EU 
vytvořením koridorů pro dodávku energie 
po celé EU, přeměnu sítí na inteligentní 
sítě a zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu s rozšířením sítě 

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily 
infrastrukturu rozvodných sítí skladbě 
zdrojů energie za účelem splnění cílů EU 
pro rok 2020 a s cílem začlenit do této 
skladby po roce 2020 ještě více energie z 
obnovitelných zdrojů; kromě toho vyzývá 
členské státy, aby dokončily modernizaci 
energetické infrastruktury EU vytvořením 
koridorů pro dodávku energie po celé EU, 
přeměnu sítí na inteligentní sítě a zajištění 
bezpečných dodávek zemního plynu 
s rozšířením sítě plynovodů, což by mohlo 
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plynovodů, což by mohlo vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

vést ke snížení emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily 
infrastrukturu rozvodných sítí skladbě 
zdrojů energie potřebných ke splnění cílů 
stanovených EU pro obnovitelné zdroje 
energie, snížení emisí skleníkových plynů 
a energetickou účinnost; kromě toho 
vyzývá členské státy, aby dokončily 
modernizaci energetické infrastruktury EU 
vytvořením koridorů pro dodávku energie 
po celé EU, přeměnu sítí na inteligentní 
sítě a zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu s rozšířením sítě 
plynovodů, což by mohlo vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

1. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily 
infrastrukturu rozvodných sítí skladbě 
zdrojů energie potřebných ke splnění cílů 
stanovených EU pro obnovitelné zdroje 
energie, snížení emisí skleníkových plynů 
a energetickou účinnost; kromě toho 
vyzývá členské státy, aby dokončily 
modernizaci energetické infrastruktury EU 
vytvořením koridorů pro dodávku energie 
po celé EU, aniž by došlo k vyloučení 
jakékoli větší významné geografické 
oblasti v Evropě, přeměnu sítí na 
inteligentní sítě a zajištění bezpečných 
dodávek zemního plynu s rozšířením sítě 
plynovodů, což by mohlo vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná dohodu skupiny G20 
uzavřenou v roce 2009 v Pittsburghu, 
podle níž mají být postupně zrušeny 
dotace fosilních paliv; domnívá se, že 
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bude rovněž zapotřebí postupně zrušit 
dotace z veřejných zdrojů poskytované na 
infrastrukturu pro fosilní paliva, a 
navrhuje, aby při vynakládání prostředků 
z finančních nástrojů podporovaných EU 
získaly prioritu projekty značného 
evropského zájmu, které velkou mírou 
přispívají k plnění evropských cílů v 
oblasti klimatu a energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že by plánování projektů 
energetické infrastruktury mělo být plně v 
souladu se zásadou předběžné opatrnosti; 
u akčních plánů by mělo být případ od 
případu prováděno důkladné posouzení 
jejich dopadu na životní prostředí, které 
zohlední místní a regionální 
environmentální podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 

vypouští se
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konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče; domnívá se, že požadované 
investice by mohly být získány 
prostřednictvím rozvoje inovačních 
nástrojů financování. Tyto investice by 
mohly pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
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schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050
coby součásti plánu pro nezbytné 
přizpůsobení se změně klimatu založeného 
na územní péči; konstatuje, že 
neuskutečnění těchto investic by mělo za 
následek mnohem vyšší náklady, pokud jde 
o škody na životním prostředí, rostoucí 
ceny energií, větší energetickou nejistotu a 
závislost, a také pokles zaměstnanosti a 
omezení sociální péče. Tyto investice by 
mohly pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), eurobondů, projektových 
dluhopisů, zelené/uhlíkové daně a z dražeb 
povolenek podle revidované směrnice o 
systému pro obchodování s emisemi by 
mohly být použity k překlenutí schodku ve 
financování a podpořit investice, například 
přizpůsobit naši energetickou soustavu 
požadavkům energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by měly
pocházet z veřejných zdrojů, zatímco 
příjmy z daně z finančních transakcí (FTT), 
kombinované daně z primární energie / 
CO2 uvalované na energetické vstupy, 
včetně jaderné energie, a z dražeb 
povolenek podle revidované směrnice o 
systému pro obchodování s emisemi by 
mohly být použity k překlenutí schodku ve 
financování a podpořit investice, například 
přizpůsobit naši energetickou soustavu 
požadavkům energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
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konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
ztrátu konkurenceschopnosti, větší 
energetickou nejistotu a závislost, a také 
pokles zaměstnanosti a omezení sociální 
péče. Tyto investice by mohly pocházet ze 
soukromých i veřejných zdrojů, zatímco 
příjmy z daně z finančních transakcí (FTT), 
zelené/uhlíkové daně a z dražeb povolenek 
podle revidované směrnice o systému pro 
obchodování s emisemi by mohly být 
použity k překlenutí schodku ve 
financování a podpořit investice, například 
přizpůsobit naši energetickou soustavu 
požadavkům energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 

2. zdůrazňuje skutečnost, že energetická 
infrastruktura vyžaduje rozsáhlé investice, 
aby bylo dosaženo našeho cíle pro 
nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050; 
konstatuje, že neuskutečnění těchto 
investic by mělo za následek mnohem 
vyšší náklady, pokud jde o škody na 
životním prostředí, rostoucí ceny energií, 
větší energetickou nejistotu a závislost, a 
také pokles zaměstnanosti a omezení 
sociální péče. Tyto investice by mohly 
pocházet ze soukromých i veřejných 
zdrojů, zatímco příjmy z daně z finančních 
transakcí (FTT), zelené/uhlíkové daně a z 
dražeb povolenek podle revidované 
směrnice o systému pro obchodování s 
emisemi by mohly být použity k překlenutí 
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schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů;

schodku ve financování a podpořit 
investice, například přizpůsobit naši 
energetickou soustavu požadavkům energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá „iniciativu 
projektových dluhopisů“, kterou navrhuje 
Evropská komise s cílem získat finanční 
prostředky na rozsáhlé projekty v oblasti 
infrastruktury, a domnívá se, že by tyto 
prostředky měly být využity k usnadnění 
zavádění inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že dotace EU na 
energetickou infrastrukturu by měly být 
poskytovány pouze tehdy, pokud potřebné 
investice nevytvoří trh, neboť dotace 
tohoto typu mohou bránit případným 
inovačním tržním řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že hlavním cílem strategie 
Evropa 2020 je postupné vyřazování 
škodlivých environmentálních dotací 
poskytovaných v oblasti energetiky, a to 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
EU, neboť mají negativní dopad na cíle 
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EU v oblasti změny klimatu, biologické 
rozmanitosti, energetické účinnosti a v 
dalších klíčových politických oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Peter Liese

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že náklady spojené s 
nezbytnými investicemi budou nižší, 
pokud se energetická účinnost a řízení 
poptávky stanou nedílnou součástí 
evropské strategie; opakovaně proto 
vyzývá k zavedení závazného cíle pro 
energetickou účinnost pro rok 2020 ve 
výši 20 % a ke stanovení ambiciózních 
dlouhodobých cílů pro roky 2030 a 2050; 
trvá na tom, že řízení poptávky, tj. 
regulování energie spotřebované 
spotřebiči a spotřebiteli např. 
prostřednictvím rozdílných cen za energii, 
které nejsou vázány na konkrétní hodiny 
či minuty, musí být nedílnou součástí 
evropské energetické politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potřeby v oblasti infrastruktury do roku 
2050, přičemž bude vycházet ze scénářů 
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počítajících se 100% využitím energie z 
obnovitelných zdrojů a zohlední 
ambiciózní politiky usilující o úspory 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že s energetickou 
infrastrukturou jsou spojena značná rizika, 
např. provozní (např. přetížení, plynulost 
dodávek), přírodní (např. zemětřesení, 
záplavy), nebo antropogenní/politická 
(např. bezpečnost, terorismus), a proto 
žádá, aby rozhodnutí o rozvoji 
inteligentních sítí vycházelo z posouzení 
přínosů i nákladů, jak stanoví směrnice ES 
2008/114 o kritických infrastrukturách; 
navrhuje členským státům, aby zmapovaly 
rizika s cílem využít je jako nástroj pro 
proces rozhodování a sledování výsledků 
zavádění inteligentních sítí, aby se zlepšila 
vzájemná propojitelnost soustav;

3. konstatuje, že s energetickou 
infrastrukturou jsou spojena značná rizika, 
např. provozní (např. přetížení, plynulost 
dodávek), přírodní (např. zemětřesení, 
záplavy) nebo antropogenní/politická 
(např. bezpečnost, terorismus), a proto 
žádá, aby byla rozhodnutí o rozvoji 
inteligentních sítí provedena, jak stanoví 
směrnice 2008/114/ES o kritických 
infrastrukturách; navrhuje členským 
státům, aby zmapovaly rizika s cílem 
využít je jako nástroj pro proces 
rozhodování a sledování výsledků zavádění 
inteligentních sítí, aby se zlepšila vzájemná 
propojitelnost soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že s energetickou 
infrastrukturou jsou spojena značná rizika, 
např. provozní (např. přetížení, plynulost 

3. konstatuje, že s energetickou 
infrastrukturou jsou spojena značná rizika, 
např. provozní (např. přetížení, plynulost 
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dodávek), přírodní (např. zemětřesení, 
záplavy), nebo antropogenní/politická 
(např. bezpečnost, terorismus), a proto 
žádá, aby rozhodnutí o rozvoji 
inteligentních sítí vycházelo z posouzení 
přínosů i nákladů, jak stanoví směrnice ES 
2008/114 o kritických infrastrukturách; 
navrhuje členským státům, aby zmapovaly 
rizika s cílem využít je jako nástroj pro 
proces rozhodování a sledování výsledků 
zavádění inteligentních sítí, aby se zlepšila 
vzájemná propojitelnost soustav;

dodávek), přírodní (např. zemětřesení, 
záplavy), environmentální (např. 
znečištění, úbytek přírodních stanovišť a 
ztráta biologické rozmanitosti) nebo 
antropogenní/politická (např. bezpečnost, 
terorismus), a proto žádá, aby rozhodnutí o 
rozvoji inteligentních sítí vycházelo z 
posouzení přínosů i nákladů, jak stanoví 
směrnice ES 2008/114 o kritických 
infrastrukturách; navrhuje členským 
státům, aby zmapovaly rizika s cílem 
využít je jako nástroj pro proces 
rozhodování a sledování výsledků zavádění 
inteligentních sítí, aby se zlepšila vzájemná 
propojitelnost soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že před uskutečněním 
investic do energetické infrastruktury by 
měla být provedena analýza, jež posoudí, 
které investice jsou žádoucí a kde je 
zapotřebí koordinace mezi členskými 
státy; domnívá se, že by tyto analýzy měly 
zohledňovat přínosy udržitelné výroby 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že rozdíly mezi 
vnitrostátními předpisy mohou 
představovat překážky pro účinné 
investice; žádá Komisi, aby tyto překážky 
prozkoumala a navrhla možná řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že s výstavbou, provozem a 
vyřazováním z provozu projektů v oblasti 
energetické infrastruktury jsou kromě 
kapitálových a provozních nákladů 
spojeny rovněž značné náklady 
environmentální; zdůrazňuje, že je třeba 
tyto environmentální náklady zohledňovat 
při analýze nákladů a přínosů za pomoci 
metody pro výpočet nákladů po dobu 
životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k přijetí co nejpřísnějších 
bezpečnostních a environmentálních norem 
pro veškerou energetickou infrastrukturu, a 
to mimo jiné na základě programů 

4. vyzývá k přijetí co nejpřísnějších 
bezpečnostních a environmentálních norem 
pro veškerou energetickou infrastrukturu, a 
to mimo jiné na základě programů 
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spolupráce mezi členskými státy, s cílem 
řešit výhrady veřejnosti a podpořit širší 
přijetí ze strany veřejnosti; doporučuje, aby 
členské státy poskytly občanům, občanské 
společnosti, hospodářským subjektům 
a sociálním partnerům dostatečné 
informace o integrovaných a spolehlivých
energetických sítích, zabezpečení dodávek,
integraci obnovitelných zdrojů energie 
a umožnily spotřebitelům využívat nové 
technologie a inteligentní energie ke 
zvýšení energetické účinnosti;

spolupráce mezi členskými státy, s cílem 
řešit výhrady veřejnosti a podpořit širší 
přijetí ze strany veřejnosti; doporučuje, aby 
členské státy poskytly občanům, občanské 
společnosti, hospodářským subjektům a 
sociálním partnerům dostatečné informace 
o nezbytnosti zdokonalení a modernizace 
energetické infrastruktury s cílem zvýšit 
spolehlivost energetických sítí, zlepšit 
zabezpečení dodávek a integraci 
obnovitelných zdrojů energie a umožnit
spotřebitelům využívat nové technologie a 
inteligentní energie ke zvýšení energetické 
účinnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k přijetí co nejpřísnějších 
bezpečnostních a environmentálních 
norem pro veškerou energetickou 
infrastrukturu, a to mimo jiné na základě 
programů spolupráce mezi členskými státy, 
s cílem řešit výhrady veřejnosti a podpořit 
širší přijetí ze strany veřejnosti; 
doporučuje, aby členské státy poskytly 
občanům, občanské společnosti, 
hospodářským subjektům a sociálním 
partnerům dostatečné informace 
o integrovaných a spolehlivých 
energetických sítích, zabezpečení dodávek, 
integraci obnovitelných zdrojů energie 
a umožnily spotřebitelům využívat nové 
technologie a inteligentní energie ke 
zvýšení energetické účinnosti;

4. vyzývá k přijetí rozumných 
environmentálních norem založených na 
výzkumu a důkazech pro veškerou 
energetickou infrastrukturu, a to mimo jiné 
na základě programů spolupráce mezi 
členskými státy, s cílem řešit výhrady 
veřejnosti a podpořit širší přijetí ze strany 
veřejnosti; doporučuje, aby členské státy 
poskytly občanům, občanské společnosti, 
hospodářským subjektům a sociálním 
partnerům dostatečné informace 
o integrovaných a spolehlivých 
energetických sítích, zabezpečení dodávek, 
integraci obnovitelných zdrojů energie 
a umožnily spotřebitelům využívat nové 
technologie a inteligentní energie ke 
zvýšení energetické účinnosti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že je nezbytné, aby 
existoval přístup EU usilující o zlepšení 
evropské energetické infrastruktury, 
neboť jednotlivé členské státy nemohou 
tohoto cíle dosáhnout samy; konstatuje, že 
se environmentální přínosy neobjevují 
nutně v těch zemích, které provádí 
potřebné investice; zdůrazňuje navíc, že je 
třeba uvažovat o dlouhodobých cílech, 
neboť dnes plánovaná energetická 
infrastruktura musí být schopná sloužit 
několik desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní 
a bezpečný tok cenově dostupné energie; 
dále zdůrazňuje, že je nutné upravit 
všechny sítě tak, aby umožňovaly 
neomezený přísun elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
a také modernizovat sítě, aby se zabránilo 
ztrátám energie; zdůrazňuje rovněž, že je 
třeba přijmout další opatření k připojení 
izolovaných území (např. ostrovů 
a okrajových regionů) k evropské 

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní 
a bezpečný tok cenově dostupné energie; 
dále zdůrazňuje, že je nutné upravit 
všechny sítě tak, aby umožňovaly 
neomezený přísun elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
plné využití příležitostí k dosahování 
nelepších možných environmentálních 
výsledků při vytyčování tras elektrického 
vedení, a dále potřebu modernizovat sítě, 
aby se zabránilo ztrátám energie; 
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distribuční soustavě pro elektřinu; zdůrazňuje rovněž, že je třeba přijmout 
další opatření k připojení izolovaných 
území (např. ostrovů a okrajových regionů) 
k evropské distribuční soustavě pro 
elektřinu;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní 
a bezpečný tok cenově dostupné energie; 
dále zdůrazňuje, že je nutné upravit 
všechny sítě tak, aby umožňovaly 
neomezený přísun elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
a také modernizovat sítě, aby se zabránilo 
ztrátám energie; zdůrazňuje rovněž, že je 
třeba přijmout další opatření k připojení 
izolovaných území (např. ostrovů 
a okrajových regionů) k evropské 
distribuční soustavě pro elektřinu;

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU (včetně 
víceúčelových zařízení pro plyn/vodík, 
elektřiny z malých a velkých vodních 
elektráren, vysokoteplotních solárních a 
jiných technologií) a stabilní a bezpečný 
tok cenově dostupné energie; dále 
zdůrazňuje, že je nutné upravit všechny sítě 
tak, aby umožňovaly neomezený přísun 
elektrické energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie, a také 
modernizovat sítě, aby se zabránilo ztrátám 
energie; zdůrazňuje rovněž, že je třeba 
přijmout další opatření k připojení 
především izolovaných území (např. 
ostrovů a okrajových regionů) k evropské 
distribuční soustavě pro elektřinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní 
a bezpečný tok cenově dostupné energie; 
dále zdůrazňuje, že je nutné upravit 
všechny sítě tak, aby umožňovaly 
neomezený přísun elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
a také modernizovat sítě, aby se zabránilo 
ztrátám energie; zdůrazňuje rovněž, že je 
třeba přijmout další opatření k připojení 
izolovaných území (např. ostrovů 
a okrajových regionů) k evropské 
distribuční soustavě pro elektřinu;

5. vyzývá členské státy, aby modernizovaly 
své vnitrostátní energetické sítě a propojily 
je s evropskou superinteligentní sítí 
a zároveň zajistily hlavní kapacity pro 
uskladňování energie v EU a stabilní 
a bezpečný tok cenově dostupné energie; 
dále zdůrazňuje, že je nutné upravit sítě 
tak, aby umožňovaly přísun elektrické 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie, a také modernizovat sítě, aby se 
zabránilo ztrátám energie; zdůrazňuje 
rovněž, že je třeba přijmout další opatření 
k připojení izolovaných území (např. 
ostrovů a okrajových regionů) k evropské 
distribuční soustavě pro elektřinu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
toto riziko zvyšovat tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby monitorovala dovoz 
elektrické energie a byla připravena zavést 
opatření, na jejichž základě by dovozci 
museli odevzdat povolenky ETS, pokud by 
Komise na vnitřním trhu odhalila 
nespravedlivou soutěž;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání 
plánů na elektrickou infrastrukturu brala 
v úvahu potenciální nebezpečí úniku 
uhlíku, zejména v zemích s rozsáhlými 
hranicemi, které se nacházejí v 
geografické blízkosti nečlenských států 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí význam výzkumu a 
inovací v oblasti energetiky pro urychlení 
přechodu na udržitelné hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
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a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

a členské státy, aby zajistily zefektivnění a 
větší účinnost a transparentnost postupů
posuzování vlivů na životní prostředí 
a strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí; navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit 
účast veřejnosti na procesu rozhodování, 
který může zvýšit důvěru veřejnosti 
a přijetí těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

7. vítá návrh Komise na urychlení a větší 
transparentnost postupů udělování 
povolení; zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
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umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti, včetně regionálních a místních 
orgánů, na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu rozšířit a vyjasnit 
brzké poskytování informaci veřejnosti, 
účast místních lidí na procesu rozhodování 
a právo občanů odvolat se proti 
rozhodnutím místního orgánu, což může 
zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí těchto 
zařízení; za tímto účelem upozorňuje na 
skutečnost, že je užitečné zveřejňovat 
plány on-line, přičemž je přístup zajištěn 
všem zúčastněným stranám.

Or. de
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Odůvodnění

Komise doporučuje vyjasnění a posílení práva občanů na odvolání ve svém sdělení 
KOM(2010)0677, oddílu 5.2 nazvaném „Rychlejší a transparentnější povolovací řízení“.

Pozměňovací návrh 34
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

7. souhlasí s Komisí, že vzorové metodiky 
umožní realizovat prioritní projekty 
prostřednictvím rychlejších 
a transparentnějších postupů udělování 
povolení, aniž bude vyloučena jakákoli 
významná větší geografická oblast v 
Evropě, přičemž současně vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v tomto ohledu 
upravily postupy posuzování vlivů na 
životní prostředí a strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
navíc zdůrazňuje potřebu zvýšit účast 
veřejnosti na procesu rozhodování, který 
může zvýšit důvěru veřejnosti a přijetí 
těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k provedení analýzy, která by 
odhalila, jak minimalizovat infrastrukturu 
s využitím politik energetické účinnosti, a 
přednostně se zabývala zdokonalením 
infrastruktury stávající a vybudováním 
nové, která by případně existovala vedle 
stávající infrastruktury elektrizační a 
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dopravní;

Or. en


