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Pozměňovací návrh 1
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. uznává, že vzrůstající podíl energie 
z obnovitelných zdrojů přispěje nejen ke 
zvýšení energetické nezávislosti Evropy, 
ale bude mít i významný environmentální 
a zdravotní přínos daný menší mírou 
znečištění ovzduší a dalších emisí, jakož i 
omezením rizik spojených s jinými 
způsoby výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby neprodleně
předložila návrh klimatického 
a energetického balíčku pro rok 2030, 
včetně závazných a ambiciózních cílů 
týkajících se omezení skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů s cílem přeměnit 
EU do roku 2050 na vysoce účinné 
hospodářství, které by bylo téměř 100 % 
založené na obnovitelných zdrojích 
energie; poukazuje na to, že toto opatření 
zaručí průmyslu investiční jistotu, kterou 
potřebuje, vytvoří pracovní místa, podpoří 
energetickou nezávislost EU a posílí její 
vůdčí postavení v oblasti technologií a 
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inovace v průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby stanovila 
závazný cíl, že do roku 2030 bude 
dosaženo minimálně 45% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů, aby tak investoři 
získali nezbytnou jistotu a kontinuitu 
pro své plánované investice po roce 2020, 
a aby zajistila, že EU bude postupovat tak, 
aby bylo reálné, že do roku 2050 vytvoří 
hospodářství zcela založené 
na obnovitelných zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční ekologické 

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční ekologické 
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technologie na výrobu energie a ukládání 
CO2;

technologie na výrobu energie a ukládání 
CO2; vyzývá Komisi, aby navrhla 
konkrétní cíle pro rok 2030 v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, které by 
umožnily snazší přechod na 
nízkouhlíkovou ekonomiku, a aby 
zajistila, že bude i nadále uplatňována 
stabilní, ambiciózní a dlouhodobá politika 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
s cílem poskytnout větší regulační a 
investiční jistotu a dosáhnout splnění cílů 
EU v oblasti snižování emisí uhlíku do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle pro rok 2020,
stanovené těmto státům směrnicí EU o 
energii z obnovitelných zdrojů; vyzývá 
Komisi, aby v zájmu zajištění kontinuity a 
stability navrhla v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie ambiciózní a závazný cíl 
EU pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby plnila cíle 
týkající se podpory energie 
z obnovitelných zdrojů, snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti 
a bezpečnosti dodávek energie, což povede 
k dosažení střednědobých až 
dlouhodobých cílů v oblasti zmírňování 
změny klimatu a konkurenceschopnosti 
průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. konstatuje, že rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie neprobíhá v jednotlivých
členských státech rovnoměrně a že bude 
zřejmě nutné vyvinout větší úsilí, aby byly 
splněny cíle stanovené pro rok 2020; 
vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní
cíle pro období do roku 2030, které by 
měly zohlednit poměry elektřiny vyráběné 
z různých zdrojů, a stanovila, aby 
procentuální podíl energie z obnovitelných 
zdrojů byl stále vyšší, jak odpovídá 
snahám EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Anna Rosbach
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční ekologické 
technologie na výrobu energie a ukládání 
CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020 a posílit konkurenceschopnost 
Evropy; vyzývá Komisi, aby navrhla 
realistické cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční ekologické 
technologie na výrobu energie a ukládání 
CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřené cíle pro období do roku 2030, 
které by měly zohlednit poměr elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, 
energetickou účinnost, tradiční 
ekologické technologie na výrobu energie 
a ukládání CO2;

1. vítá skutečnost, že v členských státech 
dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie s cílem splnit cíle stanovené pro 
rok 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla 
přiměřený rámec pro období po roce 2020, 
který bude zasazený do širšího klimaticko-
energetického kontextu a který bude 
podporovat mj. bezpečnost dodávek, 
inovace a konkurenceschopnost a 
přispívat tak k propagaci dobře 
zajištěného, udržitelného a 
nízkouhlíkového evropského hospodářství, 
schopného účinně využívat svých zdrojů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

poukazuje na to, že závazné cíle v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů stanovené 
pro rok 2020 vedly k tomu, že se v EU 
výrazně zvýšil odběr energie 
z obnovitelných zdrojů, a vytvořily stabilní 
investiční prostředí, a Evropa tak díky nim 
získala v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie konkurenční výhodu, která 
významně přispěje k udržitelnému růstu a 
tvorbě pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že energetická 
politika EU se musí zaměřit na rozvoj, 
zavádění a distribuci energie 
z obnovitelných zdrojů. Má-li být do roku 
2050 vybudována ekonomika založená na 
energii z obnovitelných zdrojů, je 
zapotřebí, aby měly členské státy v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2030 a pro následující období 
ambicióznější cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sabine Wils
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. opakuje, že cíl v oblasti ochrany 
klimatu sám o sobě nepovede 
k dostatečným investicím do energií 
z obnovitelných zdrojů a do energetických 
úspor, které budou muset mít na 
požadovaném 80–95% snížení emisí do 
roku 2050 zásadní podíl; podporuje názor, 
že právě tyto dvě možnosti, uvedené 
v energetickém plánu do roku 2050, se 
musí stát bez výjimky hlavním pilířem 
rámce pro období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k vytvoření nových 
ekonomických nástrojů, které budou 
stimulovat zavádění energie 
z obnovitelných zdrojů a postupné 
ukončení dotací na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je toho názoru, že pobídky, které 
budou v rámci budoucí politiky 
podporovat energii z obnovitelných 
zdrojů, by měly zohledňovat cíle v oblasti 
účinného využívání zdrojů a značné 
rozdíly z hlediska přímého „uhlíkového 
dluhu“, které existují mezi různými zdroji 
energie z biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na tržní potenciál zelených 
technologií; a zdůrazňuje, že zelené 
technologie by měly být chápány spíše 
jako příležitost k posílení evropského 
průmyslu než jako něco, co nezbytně 
vyžaduje veřejné financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že některé členské státy uplatňují 
mimořádně přísná úsporná opatření, 
jejichž součástí jsou i škrty, které mají 
přímé dopady na výzkum, vývoj a inovace 
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v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
zpomalují jejich rozvoj a znemožňují, aby 
v této oblasti bylo dosaženo potřebného 
stupně technologického vývoje, který je 
nezbytný nejen kvůli splnění cílů strategie 
Evropa 2020, ale i v zájmu snížení 
nákladů na výrobu energie a na oživení 
investic;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. souhlasí s Komisí, že silný růst 
obnovitelných energií do roku 2030 by 
mohl vytvořit více než 3 miliony 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 

2. domnívá se, že evropská energetická 
politika se musí výrazněji zaměřit na 
rozvoj, zavádění a distribuci energie z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá členské státy 
EU a příslušné komise, aby zvýšily ambice 
EU a její cíl v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů tak, aby do roku 
2020 činil podíl energie z obnovitelných 
zdrojů 30 %, aby stanovily i další závazný 
cíl, že do roku 2030 se tento podíl zvýší na 
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energie; 45 %, a aby vymezily další orientační cíle 
do roku 2040 a 2050; vybízí Evropskou 
komisi, aby za tímto účelem neprodleně 
předložila legislativní návrhy na revizi 
klimatického a energetického balíčku, aby 
byla pro investory a inovátory zajištěna 
dlouhodobá jistota; opakuje, že v rámci 
programu pro propojení Evropy je třeba 
vyčlenit prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny pouze samostatně 
za účelem podpory rozvoje 
decentralizovaných energetických systémů 
využívajících obnovitelných zdrojů 
energie, ale i jako součást energetického 
systému jako celku; opakuje, že v rámci 
programu pro propojení Evropy je třeba 
vyčlenit prostředky k financování rozvoje 
přeshraniční infrastruktury a
inteligentních sítí, aby došlo ke 
komplexnějšímu začlenění obnovitelných 
zdrojů energie a aby se zlepšila stabilita 
systémů pro přenos energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu, nákladově 
účinnějšímu a bezpečnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční sítě a aby se s ohledem na 
zachování bezpečnosti dodávek zlepšila 
stabilita systémů pro přenos a distribuci 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Zofija Mazej Kukovič

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat malé a střední podniky, aby 
měly více příležitostí podílet se na rozvoji 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že jsou potřebné investice 
ze soukromých a veřejných zdrojů, jako je 
například program pro propojení Evropy,
které umožní financování rozvoje 
energetické infrastruktury a inteligentních 
sítí založených na IKT, aby došlo ke 
komplexnějšímu začlenění obnovitelných 
zdrojů energie do trhu s energií a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie;

2. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, nýbrž 
jako součást energetického systému jako 
celku; opakuje, že v rámci programu pro 
propojení Evropy je třeba vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
inteligentních sítí založených na IKT, aby 
došlo ke komplexnějšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů energie a aby se 
zlepšila stabilita systémů pro přenos 
energie; zdůrazňuje, že toto financování 
by nemělo vést k navyšování v rámci 
celkového rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že existence různých 
programů podpory obnovitelných zdrojů 
energie zajišťuje, že je při tvorbě 
programu podpory zohledněn odlišný 
potenciál a technologie v jednotlivých 
členských státech, čímž je možné předejít 
neočekávaným ziskům, neboť se posoudí 
skutečné náklady na danou technologii; 
vítá zároveň iniciativu Komise týkající se 
sestavení pokynů pro programy podpory;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že v energetickém plánu 
do roku 2050 chybí scénář vysokého 
podílu obnovitelných zdrojů a vysoké 
energetické účinnosti, který by mohl ve 
skladbě zdrojů energie EU nastavit větší 
podíl energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a 
nižší ratingy jednotlivých zemí projevující 
se krácením investic do obnovitelných 
zdrojů energie, ale i stupeň rizika, které 
tyto investice obnášejí; zdůrazňuje, že 
riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie, je třeba 
snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a 
nižší ratingy jednotlivých zemí projevující 
se krácením investic do obnovitelných 
zdrojů energie, ale i stupeň rizika, které 
tyto investice obnášejí; zdůrazňuje, že 
riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie, je třeba 
snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

3. domnívá se, že žádosti o vytvoření 
evropských programů podpory by mělo 
předcházet posouzení toho, zda by 
celoevropský systém podpory energie 
z obnovitelných zdrojů představoval 
nákladově efektivnější rámec podpory 
obnovitelných zdrojů energie; uznává, že 
dlouhodobá jistota, k níž by přispěl i cíl 
stanovený v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů s termínem splnění 
v roce 2030, by napomohla investicím do 
obnovitelných zdrojů energie a snížila by
riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 3 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé evropské 
strategie;

3. tvrdí, že pro podporu obnovitelných 
zdrojů energie je třeba zavést přechodné 
období; navrhuje, aby Komise zohlednila 
dopad hospodářské krize a nižší ratingy 
jednotlivých zemí projevující se krácením 
investic do obnovitelných zdrojů energie, 
ale i stupeň rizika, které tyto investice 
obnášejí; zdůrazňuje, že riziko pro ty, kteří 
investují do obnovitelných zdrojů energie, 
je třeba snížit prostřednictvím jasné 
dlouhodobé evropské strategie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a 
nižší ratingy jednotlivých zemí projevující 
se krácením investic do obnovitelných 
zdrojů energie, ale i stupeň rizika, které 
tyto investice obnášejí; zdůrazňuje, že 
riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie, je třeba 
snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

3. domnívá se, že po dosažení 
životaschopného a konkurenceschopného 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů by 
měly být vnitrostátní programy podpory
této energie postupně ukončeny;
konstatuje, že ti, kteří do energie 
z obnovitelných zdrojů investují, 
podstupují riziko, a je toho názoru, že 
v případech selhání trhu je možné použít 
veřejné prostředky, aby se snížila míra 
nejistoty a vznikl pákový efekt, který 
povede k přílivu soukromých investic do 
energetických projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a 
nižší ratingy jednotlivých zemí projevující 
se krácením investic do obnovitelných 
zdrojů energie, ale i stupeň rizika, které 
tyto investice obnášejí; zdůrazňuje, že 
riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie, je třeba 

3. je znepokojen dopady hospodářské 
krize a nižších ratingů některých zemí na 
financování energie z obnovitelných 
zdrojů; vyjadřuje politování nad 
rostoucím počtem zemí, které přijaly 
retroaktivní opatření zvyšující rizikovost 
investic do obnovitelných zdrojů energie, 
jejichž důsledkem jsou i vyšší kapitálové 
náklady a vyšší výdaje na dosažení cílů 
stanovených k roku 2020, a zdůrazňuje, že 
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snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

riziko pro ty, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů energie, je třeba 
snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie, neboť zvýšení 
energetické účinnosti a podílu energie 
z obnovitelných zdrojů by mohlo přispět 
k fiskální konsolidaci mnoha zemí, které 
se nacházejí v krizi a které jsou podstatně 
závislé na dovážení ropy a zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

3. navrhuje, aby Komise zohlednila dopad 
hospodářské krize a nižší ratingy 
jednotlivých zemí projevující se krácením 
investic do obnovitelných zdrojů energie, 
ale i stupeň rizika, které tyto investice 
obnášejí; zdůrazňuje, že riziko pro ty, kteří 
investují do obnovitelných zdrojů energie, 
by mohla snížit dlouhodobá evropská 
strategie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 3. tvrdí, že je třeba zavést evropské 
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programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé evropské 
strategie;

programy podpory; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé evropské 
strategie;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé evropské 
strategie;

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; zdůrazňuje však, že tyto 
programy podpory by měly vycházet 
z diverzifikace stávajících zdrojů, nikoli 
z navyšování rozpočtu; navrhuje, aby 
Komise zvážila dopady hospodářské krize 
a nižší ratingy jednotlivých zemí 
projevující se krácením investic do 
obnovitelných zdrojů energie, ale i stupeň 
rizika, které tyto investice obnášejí; 
zdůrazňuje, že riziko pro ty, kteří investují 
do obnovitelných zdrojů energie, je třeba 
snížit prostřednictvím jasné dlouhodobé 
evropské strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že pro vytvoření evropských 
programů podpory je třeba zavést 
přechodné období; navrhuje, aby Komise 
zohlednila dopad hospodářské krize a nižší 
ratingy jednotlivých zemí projevující se 
krácením investic do obnovitelných zdrojů 
energie, ale i stupeň rizika, které tyto 
investice obnášejí; zdůrazňuje, že riziko 
pro ty, kteří investují do obnovitelných 
zdrojů energie, je třeba snížit 
prostřednictvím jasné dlouhodobé evropské 
strategie;

3. tvrdí, že pro vytvoření 
harmonizovaných evropských programů 
podpory je třeba zavést přechodné období; 
navrhuje, aby Komise zohlednila dopad 
hospodářské krize a nižší ratingy 
jednotlivých zemí projevující se krácením 
investic do obnovitelných zdrojů energie, 
ale i stupeň rizika, které tyto investice 
obnášejí; zdůrazňuje, že riziko pro ty, kteří 
investují do obnovitelných zdrojů energie, 
je třeba snížit prostřednictvím jasné, 
stabilní a předvídatelné dlouhodobé 
evropské strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

opakuje, že Evropská unie a její členské 
státy se v rámci nagojského summitu o 
biologické rozmanitosti, pittsburského 
summitu skupiny G20, plánu Evropské 
komise pro Evropu účinně využívající 
zdroje a v rámci závěrů Rady zavázaly 
k tomu, že do roku 2020 postupně ukončí 
dotace, které mají škodlivý vliv na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že je naléhavě 
zapotřebí řešit problém energetických 
dotací, které mají škodlivý vliv na životní 
prostředí a které jsou poskytovány na 
úrovni členských států i na úrovni EU; 
vyzývá proto ke koordinovanému postupu, 
jehož cílem by bylo odhalovat a do roku 
2020 postupně rušit všechny dotace 
v oblasti energetiky, které mají škodlivý 
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vliv na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná závěry Rady o energii 
obnovitelných zdrojů, které obsahují 
požadavek postupného ukončení dotací na 
fosilní paliva; vyzývá členské státy, aby 
dotování fosilních a jaderných paliv 
postupně ukončily;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že klíčový význam pro 
snižování nákladů vyplývajících z nejistoty 
a lepší přístupnost kapitálu mají stabilní a 
dlouhodobé politické rámce, které tak 
společnosti současně zajišťují nákladově 
účinný a efektivní způsob přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marita Ulvskog
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby využila krizi jako 
příležitost k provedení nezbytných investic 
do čistých technologií s cílem vytvořit 
pracovní místa a povzbudit ekonomický 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. jakkoli si Unie klade za cíl nalézt 
obnovitelné zdroje energie, je nutno 
konstatovat, že zpřísnění norem 
vztahujících se na energii z obnovitelných 
zdrojů, jako je uplatňování neúměrně 
striktních kritérií udržitelnosti na 
obnovitelné zdroje energie, snižuje ve 
srovnání s energií z fosilních zdrojů, pro 
kterou žádná taková kritéria neplatí, 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
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předvídatelnosti pro investory a účinnou 
podporu rozvoje různých druhů energie 
z obnovitelných zdrojů ve všech členských 
státech je důležité, aby byly zaručeny 
dlouhodobé strategie a pobídky, jakož i 
stabilní regulační a fiskální rámec na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podotýká, že jelikož bude v dalších 
deseti letech nutné řadu elektráren v EU 
vyřadit z provozu nebo modernizovat a 
jelikož ceny fosilních paliv budou stále 
vyšší, budou nevyhnutelně stoupat i ceny 
energie, nehledě na skutečnou skladbu 
energetických zdrojů; zdůrazňuje, 
že některé obnovitelné zdroje, jako jsou 
větrné elektrárny na pevnině nebo solární 
fotovoltaická energie, jsou ve srovnání 
s jadernými elektrárnami a technologiemi 
zachycování a skladování oxidu 
uhličitého již konkurenceschopné, a jsou 
tak nejrentabilnější možností 
dekarbonizace; podotýká, že proti vyšším 
účtům za energii by se mělo bojovat 
především zvyšováním energetické 
účinnosti a úspornými opatřeními; 
zdůrazňuje, že energie musí být 
pro všechny finančně dostupná a že 
zvláštní pozornost je třeba věnovat 
ohroženým spotřebitelům a domácnostem 
s nízkými příjmy; vyzývá členské státy, aby 
definovaly pojem „ohrožených 
spotřebitelů“ a přijaly nezbytná opatření, 
která zajistí jejich účinnou ochranu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že obnovitelné zdroje 
energie nepřispívají pouze k řešení 
problému změny klimatu, ale mají i 
zvláštní environmentální přínosy v podobě 
méně znečištěného ovzduší a omezenější 
produkce odpadu a spotřeby vody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Zofija Mazej Kukovič

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že klíčem k využití 
potenciálu systémů využívajících energie 
z obnovitelných zdrojů a vytvoření 
nízkouhlíkového hospodářství je účinná 
podpora malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá záměr Komise vypracovat pokyny 
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pro osvědčené postupy v rámci programů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů, 
vyjadřuje nicméně politování nad tím, že 
sdělení Komise nazvané „Obnovitelná 
energie: významný činitel na evropském 
trhu s energií“ je v otázce nutnosti její 
podpory rozporuplné a neujasněné; 
konstatuje, že odvětví energetiky 
využívající obnovitelných zdrojů energie 
nemá dosud dostatečně pevné postavení, 
aby dokázalo samo odolávat tržním 
tlakům, a domnívá se proto, že pro 
konsolidaci tohoto odvětví a v zájmu toho, 
aby EU byla schopna uskutečnit svůj 
model budoucnosti bez emisí CO2, je 
podpora poskytovaná za přísných a 
transparentních podmínek nezbytná;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je znepokojen náhlými změnami 
v souvislosti s režimy podpory 
obnovitelných zdrojů energie v členských 
státech, zejména retroaktivními změnami 
a zmrazením podpor; vyzývá členské státy, 
aby zajistily stabilní rámec pro investice 
do obnovitelných zdrojů energie, včetně 
pravidelně přezkoumávaných režimů 
podpory a zefektivnění správních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andres Perello Rodriguez
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. v souvislosti s tím také vítá skutečnost, 
že některé technologie využívající 
obnovitelných zdrojů energie začínají 
dosahovat ve srovnání s konvenčními 
druhy energie přijatelné míry 
konkurenceschopnosti, a to i přesto, že 
sociální a environmentální náklady těchto 
konvenčních druhů energie nejsou ve své 
převážné míře dosud internalizovány;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 
je nutné vyčlenit prostředky k financování 
rozvoje technologií pro ukládání energie a 
CO2;

4. poukazuje na to, že je třeba zajistit 
veřejné investice do výzkumu a vývoje 
v oblasti technologií využívajících 
obnovitelných zdrojů energie, technologií 
energetických úspor a technologií pro 
ukládání energie; tvrdí, že v rámci 
programu Horizont 2020 je nutné vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje těchto
technologií; vyzývá Komisi, aby spolu 
s Evropskou investiční bankou a 
vnitrostátními veřejnými institucemi 
řádně prozkoumala možnosti využívání 
prostředků současného a budoucího 
rozpočtu EU pro účely financování 
projektů týkajících se energie
z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Zofija Mazej Kukovič

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 
je nutné vyčlenit prostředky k financování 
rozvoje technologií pro ukládání energie a 
CO2;

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
zdůrazňuje, že technologie pro ukládání 
energie jsou potřebné k začlenění 
decentralizovaných obnovitelných zdrojů 
energie do distribuční sítě; tvrdí, že 
v rámci programu Horizont 2020 je nutné 
vyčlenit prostředky k financování rozvoje 
technologií pro ukládání energie a CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 
je nutné vyčlenit prostředky k financování 
rozvoje technologií pro ukládání energie a 
CO2;

4. poukazuje na to, že klíčem k rozvoji a 
finanční dostupnosti nových a čistých 
technologií je výzkum; tvrdí, že v rámci 
programu Horizont 2020 je nutné vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
technologií pro ukládání energie a CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 
je nutné vyčlenit prostředky k financování 
rozvoje technologií pro ukládání energie a 
CO2;

4. poukazuje na to, že je třeba zajistit 
rozsáhlejší financování výzkumu 
zaměřeného na technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie; tvrdí, že 
v rámci programu Horizont 2020 je nutné 
vyčlenit prostředky k financování rozvoje 
technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie a CO2; 
tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 
je nutné vyčlenit prostředky k financování 
rozvoje technologií pro ukládání energie a 
CO2;

4. poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
technologie pro ukládání energie, včetně 
energie elektrické, a CO2; tvrdí, že v rámci 
programu Horizont 2020 je nutné vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje 
technologií pro ukládání energie a CO2;

Or. pl

Pozměňovací návrh 53
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že větší využívání 
obnovitelných zdrojů energie a zelených 
technologií není jen otázkou splnění 
emisních cílů, ale zvyšuje i energetickou 
bezpečnost a snižuje potřebu dovážených 
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paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. je toho názoru, že je za využití 
stávajících nástrojů nutné zefektivnit 
cílený výzkum a vývoj, a je znepokojen, že 
v některých oblastech odvětví 
obnovitelných zdrojů energie je výzkum 
a vývoj zanedbáván, což vede k potížím 
s jejich komerčním využitím; konstatuje, 
že z hlediska splnění cílů energetické 
účinnosti může být důležitý výzkum a 
vývoj zaměřený na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla; 
konstatuje rovněž, že obzvláště vysoká 
spotřeba fosilních paliv připadá na odvětví 
dopravy, a že proto výzkum zaměřený na 
zlepšování energetické účinnosti a 
snižování emisí CO2 v dopravě bude mít 
příznivý přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
vývoj soustředit na účinné využívání 
odpadu, včetně odpadu z potravin a zbytků 
z mořského prostředí, k výrobě elektřiny, 
plynu a tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marita Ulvskog
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
vývoj soustředit na omezování dopadů na 
životní prostředí a účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti a současně dodržena 
i norma energetické účinnosti, kterou 
stanoví směrnice o odpadech, musí se 
výzkum a vývoj soustředit na účinné 
využívání odpadu k výrobě elektřiny, 
plynu a tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů, musí se výzkum, vývoj a 
inovace soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti, musí se výzkum a 
rozvoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

5. zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle 
energetické účinnosti a řešen problém 
energetické chudoby, musí se výzkum a 
vývoj soustředit na účinné využívání 
odpadu k výrobě elektřiny, plynu a tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je zapotřebí postupně 
zrušit dotace, jež narušují hospodářskou 
soutěž, a rovněž ty, které podporují fosilní 
paliva poškozující životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že využíváním 
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stávajících technologií lze dosáhnout 
mnoho, a to jednoduše proto, že umožňují 
zvýšit energetickou účinnost a nahradit 
zastaralé technologie výroby elektřiny 
novějšími a čistšími verzemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podtrhuje potřebu dlouhodobé 
udržitelnosti využívání biomasy a biopaliv, 
zvláště co se týče jejich čistých 
klimatických dopadů a jejich přímých i 
nepřímých dopadů na biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na význam, který má 
udržení dostupných a mezinárodně 
konkurenceschopných cen pro 
spotřebitele na domácím i průmyslovém 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby Agentuře pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) poskytla dostatečné 
množství prostředků k tomu, aby mohla 
plnit své povinnosti a dosáhnout cílů 
stanovených nařízením o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií; poznamenává, že tento 
požadavek je důležitý pro to, aby se do 
roku 2014 podařilo dokončit integrovaný 
a transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby Agentuře pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) poskytla dostatečné 
množství prostředků k tomu, aby mohla 
plnit své povinnosti a dosáhnout cílů 
stanovených nařízením o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií; poznamenává, že tento 
požadavek je důležitý pro to, aby se do 
roku 2014 podařilo dokončit integrovaný a 
transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem.

6. vyzývá Komisi, členské státy a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
Agentuře pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) poskytly
dostatečné množství prostředků k tomu, 
aby mohla plnit své povinnosti a dosáhnout 
cílů stanovených nařízením o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií; poznamenává, že tento 
požadavek je důležitý pro to, aby se do 
roku 2014 podařilo dokončit integrovaný a 
transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby Agentuře pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) poskytla dostatečné 
množství prostředků k tomu, aby mohla 
plnit své povinnosti a dosáhnout cílů 
stanovených nařízením o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií; poznamenává, že tento 
požadavek je důležitý pro to, aby se do 
roku 2014 podařilo dokončit integrovaný a 
transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem.

6. vyzývá Komisi, aby Agentuře pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) poskytla dostatečné 
množství prostředků k tomu, aby mohla 
plnit své povinnosti a dosáhnout cílů 
stanovených nařízením o integritě,
transparentnosti a účinnosti 
velkoobchodního trhu s energií; 
poznamenává, že tento požadavek je 
důležitý pro to, aby se do roku 2014 
podařilo dokončit integrovaný a 
transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
v některých členských státech vede špatné 
řízení energetické politiky k situacím, 
které mají přímé negativní dopady na 
spotřebitele – jedním z příkladů je 
zvyšování cen –, a zároveň ohrožuje 
životaschopnost stovek podniků a tisíců 
pracovních míst, a způsobuje dokonce 
úpadek značné části obchodu s energií 
z obnovitelných zdrojů v zemích, které 
měly na tomto poli až doposud jasné vůdčí 
postavení;
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Pozměňovací návrh 70
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. nesouhlasí s názorem Komise, že 
rozvoji výroby energie v malém měřítku 
brání „nevýrazná odezva veřejnosti na 
některé projekty v oblasti obnovitelné 
energie“, a naopak se domnívá, že její 
nepopularita na úrovni domácností je 
způsobena vysokými pořizovacími náklady 
a chybějící výraznější podporou ve 
prospěch spotřebitelů a drobných 
podnikatelů, kteří by se mohli stát 
malovýrobci;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Andres Perello Rodriguez

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. je toho názoru, že jakékoli rozhodnutí, 
které by vedlo k uvalení neodůvodněného 
moratoria na čistou energii, je důvodem 
ke znepokojení, a vyjadřuje svůj kritický 
postoj k tomu, že naopak ve prospěch 
elektráren, které již nesplňují odpovídající 
podmínky, bývají někdy přidělovány 
neúměrně vysoké náhrady, jak je tomu 
v případě některých vodních a jaderných 
elektráren, jimž je stále poskytována státní 
podpora;
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