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Pozměňovací návrh 1
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise a zdůrazňuje, 
že jsou třeba konkrétní politické návrhy; 
v zájmu předvídatelnosti pro průmysl 
a společnost považuje za zásadní shodnout 
se na směřování dlouhodobé politiky Unie;

1. zdůrazňuje, že jsou třeba konkrétní 
politické návrhy; v zájmu předvídatelnosti 
pro průmysl a společnost považuje 
za zásadní shodnout se na směřování 
dlouhodobé politiky Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise a zdůrazňuje, 
že jsou třeba konkrétní politické návrhy; 
v zájmu předvídatelnosti pro průmysl 
a společnost považuje za zásadní shodnout 
se na směřování dlouhodobé politiky Unie;

1. vítá sdělení Komise a zdůrazňuje, 
že jsou třeba konkrétní politické návrhy; 
v zájmu předvídatelnosti pro průmysl 
a spotřebitele považuje za zásadní 
shodnout se na směřování dlouhodobé 
politiky Unie, v neposlední řadě 
na energetické strategii po dosažení cílů 
pro rok 2020;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií;

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů Komisí 
a členskými státy, včetně regulační 
činnosti, kterou požaduje třetí balíček 
o vnitřním trhu s energií, s cílem vytvořit 
do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií; vyzývá Komisi, aby v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o fungování EU 
pečlivě kontrolovala provádění těchto 
právních předpisů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií;

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií; vyzývá Komisi a Agenturu 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, aby důsledněji sledovaly, jak jsou 
na vnitrostátní úrovni uplatňována 
pravidla, například ta, jež souvisejí 
se zásadou ztráty v případě nevyužití;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Thomas Händel
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií;

2. zdůrazňuje rozhodující význam včasné 
úpravy stávajících právních předpisů, 
včetně regulační činnosti, kterou požaduje 
třetí balíček o vnitřním trhu s energií, 
s cílem vytvořit do roku 2014 integrovaný 
evropský vnitřní trh s energií zaměřený 
na zabezpečení dodávek za společensky 
přijatelné ceny;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií;

2. zdůrazňuje rozhodující význam 
včasného, správného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček o vnitřním trhu s energií, s cílem 
vytvořit do roku 2014 integrovaný 
a konkurenceschopný evropský vnitřní trh 
s energií a žádá, aby byly vyvinuty nové 
potřebné obchodní modely a aby byly 
zrušeny dotace;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 3



PE500.382v01-00 6/27 AM\917706CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že otevřený, transparentní,
integrovaný a konkurenceschopný vnitřní 
trh s energií je pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy; vítá liberalizaci vnitřního 
trhu s energií jako krok nutný ke snížení 
výdajů spotřebitelů za elektřinu a plyn, 
který zároveň zajišťuje větší 
transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií;

3. domnívá se, že otevřený, transparentní 
a integrovaný vnitřní trh s energií je 
pro dosažení společensky přijatelných cen 
energie, bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že otevřený, transparentní, 
integrovaný a konkurenceschopný vnitřní 
trh s energií je pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy; vítá liberalizaci vnitřního 
trhu s energií jako krok nutný ke snížení 
výdajů spotřebitelů za elektřinu a plyn, 
který zároveň zajišťuje větší 
transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií;

3. domnívá se, že otevřený, transparentní, 
integrovaný, harmonizovaný
a konkurenceschopný vnitřní trh s energií 
je pro dosažení konkurenceschopných cen 
energie, bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy; vítá liberalizaci vnitřního 
trhu s energií jako krok nutný ke snížení 
výdajů spotřebitelů za elektřinu a plyn, 
který zároveň zajišťuje větší 
transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií, a je tudíž předpokladem 
pro konkurenceschopné a z hlediska 
spotřebitele spravedlivé ceny; za tímto 
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účelem rovněž považuje za zásadní zajistit, 
aby vnitrostátní regulační orgány 
pracovaly účinně a byly koordinovány 
na evropské úrovni; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že otevřený, transparentní, 
integrovaný a konkurenceschopný vnitřní 
trh s energií je pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy; vítá liberalizaci vnitřního 
trhu s energií jako krok nutný ke snížení 
výdajů spotřebitelů za elektřinu a plyn, 
který zároveň zajišťuje větší 
transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií;

3. domnívá se, že otevřený, transparentní, 
integrovaný a konkurenceschopný vnitřní 
trh s energií je pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a účinného rozsáhlého zavádění 
obnovitelných zdrojů energie a energie 
z nekonvenčních zdrojů nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem pro všechny 
členské státy; vítá liberalizaci vnitřního 
trhu s energií jako krok nutný ke snížení 
výdajů spotřebitelů za elektřinu a plyn, 
který zároveň zajišťuje větší 
transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že je třeba 
podporovat drobné decentralizované 
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výrobce energie z obnovitelných zdrojů 
včetně regionálních a místních orgánů 
s cílem pomoci jim, aby se zapojily do 
rozvodné sítě, a domnívá se, že by 
regionální a místní orgány měly mít 
zjednodušený přístup k financování 
udržitelné energetiky ze strany Evropské 
investiční banky;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že stávající systém 
podpory obnovitelných zdrojů není 
z ekonomického hlediska efektivní, 
protože v členských státech existuje 
množství různých programů; požaduje 
jasný politický rámec na úrovni Unie 
s cílem strategicky podpořit ekonomicky 
efektivní investice do nízkouhlíkové 
energetiky na místní, regionální, 
vnitrostátní i unijní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. má za to, že přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství je příležitostí jak 
pro udržitelnost, tak pro bezpečnost 
dodávek a konkurenceschopnost v Evropě, 

4. má za to, že přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství je příležitostí jak 
pro udržitelnost, tak pro bezpečnost 
dodávek a konkurenceschopnost v Evropě, 
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a že snížení emisí skleníkových plynů 
se může na rostoucím globálním trhu 
energetického zboží a služeb stát 
konkurenční výhodou; vyzdvihuje tuto 
skutečnost také jako příležitost 
pro evropské malé a střední podniky 
působící na trhu s obnovitelnou energií;

a že snížení emisí skleníkových plynů 
se může na rostoucím globálním trhu 
energetického zboží a služeb stát
konkurenční výhodou; zdůrazňuje, 
že se jedná o příležitost pro evropské malé 
a střední podniky působící na trhu 
s obnovitelnou energií a že by se mohla 
stát hlavním zdrojem pracovních míst 
a výrazně povzbudit podnikání a inovace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. má za to, že přechod na nízkouhlíkové
hospodářství je příležitostí jak 
pro udržitelnost, tak pro bezpečnost 
dodávek a konkurenceschopnost v Evropě, 
a že snížení emisí skleníkových plynů 
se může na rostoucím globálním trhu 
energetického zboží a služeb stát 
konkurenční výhodou; vyzdvihuje tuto 
skutečnost také jako příležitost 
pro evropské malé a střední podniky 
působící na trhu s obnovitelnou energií;

4. má za to, že přechod na energeticky 
účinné hospodářství je příležitostí jak 
pro udržitelnost, tak pro bezpečnost 
dodávek a konkurenceschopnost v Evropě, 
a že snížení emisí skleníkových plynů 
se může na rostoucím globálním trhu 
energetického zboží a služeb stát 
konkurenční výhodou; vyzdvihuje tuto 
skutečnost také jako příležitost 
pro evropské malé a střední podniky 
působící na trhu s obnovitelnou energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že by volba skladby 
zdrojů, ačkoliv se jedná o záležitost 
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jednotlivých členských států, měla 
zohlednit společné cíle a případně být 
koordinována na evropské úrovni, protože 
jinak se může stát, že navržených cílů 
nebude dosaženo, zejména v případě, kdy 
se jedná o kombinaci různých 
obnovitelných zdrojů; poukazuje na to, že 
bez odhadu pravděpodobné skladby 
energetických zdrojů v roce 2030 nebude 
možné předpovědět přibližné investiční 
potřeby, pokud jde o energetickou 
infrastrukturu; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje roli, jakou energetika 
hraje v podpoře růstu 
a konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategii pro období 
po roce 2020 a představila politický rámec 
evropské energetické politiky do roku 
2030 včetně jediného cíle pro snížení 
emisí skleníkových plynů, který bude 
v souladu se záměry EU na snížení emisí 
uhlíku do roku 2050 a bude vycházet z 
posouzení dopadů; vybízí členské státy, 
aby v oblasti energetické politiky EU 
zvýšily své úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
António Fernando Correia de Campos
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. považuje za zásadní, aby se pozornost 
Unie a členských států zaměřila 
na investice do infrastruktury s cílem 
zvýšit energetickou bezpečnost 
a modernizovat dodávky energie, 
s ohledem na to, že nejúčinnějším 
způsobem, jak dlouhodobě podpořit tento 
typ investic, je propojit je s konkrétními 
regulačními a fiskálními opatřeními 
a nezbytnými vnitrostátními veřejnými 
politikami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zastává názor, že je třeba usilovat 
o zavedení modelu energetické 
provázanosti celé Evropy, který by se 
zaměřil na zajištění bezpečnosti dodávek 
a bránil by tomu, aby vnitrostátní 
protekcionismus omezoval trhy na rámec 
jejich soběstačnosti; dále považuje za 
klíčové, aby byly odstraněny překážky 
infrastruktury, které dosud brání plné 
integraci energetiky, aby byla přijata 
pravidla, jež by podpořila vstup nové 
konkurence na trh, a aby byl brán ohled 
na skutečnost, že vnitrostátní rozhodnutí 
v oblasti energetické politiky se mohou 
pro ostatní členské státy ukázat buď jako 
pomoc nebo jako problém;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že projekty na 
zachycování, přepravu a ukládání CO2 po 
sobě zanechávají nebezpečný odpadní 
materiál, který je třeba ukládat; má za to, 
že Komise na tuto technologii příliš 
spoléhá; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
hodnotící zprávu v polovině období 
o výsledcích dosažených při využívání 
experimentálních technologií 
financovaných EU na zachycování 
a ukládání uhlíku pro tepelné elektrárny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že projekty
na zachycování, přepravu a ukládání CO2 
po sobě zanechávají nebezpečný odpadní 
materiál, který je třeba ukládat; má za to, 
že Komise na tuto technologii příliš 
spoléhá; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
hodnotící zprávu v polovině období 
o výsledcích dosažených při využívání 
experimentálních technologií 
financovaných EU na zachycování 
a ukládání uhlíku pro tepelné elektrárny;

5. poukazuje na skutečnost, že dopad 
technologií na zachycování, přepravu
a ukládání CO2 dosud není známý 
a že projekty tohoto typu by mohly mít 
negativní dopad na životní prostředí, 
ačkoliv jsou v rámci cílů snižování emisí 
uhlíku do roku 2050 ústřední; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala hodnotící zprávu 
v polovině období o výsledcích dosažených 
při využívání experimentálních technologií 
financovaných EU na zachycování 
a ukládání uhlíku pro tepelné elektrárny;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 20
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na skutečnost, že projekty 
na zachycování, přepravu a ukládání CO2 
po sobě zanechávají nebezpečný odpadní 
materiál, který je třeba ukládat; bere 
na vědomí zprávu World Energy Outlook 
2011, v níž je zdůrazněn potenciál 
zachycování a ukládání uhlíku a úloha, 
již může hrát v určitých politických 
scénářích; uznává, že mezi veřejností 
existují značné obavy, pokud jde o tuto 
technologii; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala hodnotící zprávu 
v polovině období o výsledcích dosažených 
při využívání experimentálních 
technologií na zachycování a ukládání 
uhlíku pro tepelné elektrárny, 
financovaných ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zavedly další politiky a společné 
infrastruktury, které povedou k tomu, 
aby byla EU v roce 2050 soběstačná 
a schopná pokrýt alespoň 50 % celkové 
poptávky po energii v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie;

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie; 
poukazuje na to, že bude třeba aktivní 
účasti spotřebitelů a informačních 
kampaní pro spotřebitele, aby bylo možné 
využít přínosu spojeného s šířením 
inteligentních energetických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie;

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie; domnívá 
se, že inteligentní měření může v případě 
velkých budov pomoci tomu, aby byla 
energie využívána v místech, kde je třeba, 
a v době, kdy je třeba, a snížit tak plýtvání 
energií; zdůrazňuje, že pro skutečný 
dopad inteligentního měření budou 
zásadní kvalitní programy zaměřené na 
vzdělávání spotřebitelů, účast spotřebitelů 
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i návrh programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie;

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie, snižovat 
tak spotřebu a zvyšovat energetickou 
účinnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie;

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, 
které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, 
a podotýká, že inteligentní sítě 
odběratelům umožňují sledovat 
a přizpůsobovat spotřebu energie; dále 
zdůrazňuje, že je třeba zároveň zohlednit 
ochranu údajů, a to již ve fázi plánování 
rozvodné soustavy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 26
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že je třeba podpořit úlohu 
informačních a komunikačních 
technologií a že se Evropa musí pevně 
zavázat k inovacím a výzkumu, protože 
rozvoj inovativních technologií pomůže 
zvýšit bezpečnost a přilákat investice;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že energetická účinnost je 
pro Evropu nákladově velmi efektivním 
způsobem, jak dosáhnout svých 
hospodářských cílů a cílů v oblasti 
energetiky a změny klimatu; připomíná 
ohromný potenciál energetické účinnosti 
pro omezování naší závislosti na dovážené 
energii a pro opětovné oživení ekonomiky; 
uznává, že přechod k energeticky 
účinnějšímu hospodářství by urychlil 
šíření inovativních technologických řešení 
a zlepšil konkurenceschopnost průmyslu 
v Unii, podpořil hospodářský růst 
a vytvořil kvalitní pracovní místa v řadě 
odvětví, jež s energetickou účinností 
souvisejí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že členské státy musejí 
zajistit, aby byly informace 
o inteligentním měření a podpůrných 
opatřeních dostupné pro všechny 
příslušné subjekty, jako například 
stavitele, architekty a dodavatele 
elektroinstalací či zařízení pro vytápění 
a chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na energetickou politiku 
pro Evropu, jež uznává potenciální přínos 
jaderné energie, pokud jde 
o konkurenceschopnost, nákladovou 
efektivitu, snížení emisí CO2 a bezpečnost 
dodávek; podotýká, že technologie 
v oblasti jaderné energie mohou splnit 
energetické a klimatické cíle jak 
v krátkodobém, tak v dlouhodobém 
měřítku;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 30
António Fernando Correia de Campos
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na energetickou politiku 
pro Evropu, jež uznává potenciální přínos 
jaderné energie, pokud jde 
o konkurenceschopnost, nákladovou 
efektivitu, snížení emisí CO2 a bezpečnost 
dodávek; podotýká, že technologie 
v oblasti jaderné energie mohou splnit 
energetické a klimatické cíle 
jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém 
měřítku;

7. upozorňuje na energetickou politiku 
pro Evropu, jež uznává přínos jaderné 
energie, pokud jde o konkurenceschopnost, 
nákladovou efektivitu, snížení emisí CO2 
a bezpečnost dodávek; podotýká, 
že technologie v oblasti jaderné energie 
mohou splnit energetické a klimatické cíle 
jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém 
měřítku, pokud budou řádně splněny 
požadavky na bezpečnost jejich provozu, 
a to s ohledem na celý životní cyklus 
projektů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává, že nástroje jako zdanění energie,
uhlíkové daně nebo systémy obchodování 
s emisemi představují klíčovou hnací sílu 
pro dosažení cílů, pokud jde o snížení 
emisí nákladově efektivním způsobem, 
domnívá se ovšem, že v konečném 
důsledku tyto nástroje zatíží spotřebitele 
vyššími cenami za energie;

8. uznává, že nástroje jako zdanění energie 
či uhlíkové daně představují klíčovou hnací 
sílu pro dosažení cílů, pokud jde o snížení 
emisí účinným způsobem, domnívá se 
ovšem, že v konečném důsledku tyto 
nástroje zatíží spotřebitele vyššími cenami 
za energie; dále je toho názoru, že by se 
regulace prostřednictvím daní a poplatků 
měla zaměřit spíše na velké průmyslové 
odběratele než na soukromé spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Regina Bastos
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že všechny scénáře, 
jež Komise předkládá, naznačují, že cena 
energií poroste, a domnívá se proto, 
že členské státy budou muset provádět 
politiky sociální podpory, které zajistí, 
aby měli všichni občané a spotřebitelé 
přístup k energiím; žádá proto, aby bylo 
jasně určeno, čeho lze dosáhnout 
prostřednictvím energetické politiky 
a čeho prostřednictvím politiky sociální;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité snížit 
celkovou spotřebu energie a zvýšit 
energetickou účinnost v odvětví dopravy, 
a že by se mělo urychlit plánování dopravy 
a podpora veřejné dopravy na úrovni 
členských států i projekty v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
programu transevropské sítě pro dopravu 
a pro energetiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje úlohu vnitrostátních cílů 
v oblasti energie z biopaliv a dalších paliv 
z obnovitelných zdrojů, jež jsou klíčem 
k dosažení cílů stanovených ve sdělení 
Komise; poukazuje na to, že tyto cíle 
poskytují investorům jistotu a podporují 
rozvoj obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje 
ovšem, že je důležité podporovat využívání 
biopaliv 2. generace vyrobených z odpadů, 
zbytků a dalších nepotravinářských 
celulózových materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. domnívá se, že by členské státy měly 
podporovat místní a regionální orgány, 
aby vytvářely akční plány pro energii 
z obnovitelných zdrojů a zvyšovaly 
povědomí veřejnosti o výhodách této 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje za důležité vyjasnit, čeho lze 
dosáhnout prostřednictvím energetické 

vypouští se
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politiky a čeho prostřednictvím sociální 
politiky; je toho názoru, že otázku 
chudoby lze nejlépe řešit sociální politikou 
a nikoliv prostřednictvím regulací cen 
energie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 37
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje za důležité vyjasnit, čeho lze 
dosáhnout prostřednictvím energetické 
politiky a čeho prostřednictvím sociální 
politiky; je toho názoru, že otázku chudoby 
lze nejlépe řešit sociální politikou a nikoliv 
prostřednictvím regulací cen energie.

9. považuje za důležité vyjasnit, čeho lze 
dosáhnout prostřednictvím energetické 
politiky a čeho prostřednictvím sociální 
politiky; je toho názoru, že otázku chudoby 
lze nejlépe řešit sociální politikou a nikoliv 
prostřednictvím regulací cen energie; 
poukazuje na to, že bez ohledu na plány 
pro snižování emisí uhlíku do roku 2030 
nebo 2050 se předpokládá, že ceny 
elektřiny budou do roku 2030 nadále 
stoupat a výdaje za energie a dopravu 
budou tvořit stále větší část zátěže 
dopadající na rodiny a na malé a střední 
podniky; proto se domnívá, že bude třeba 
se případně pokusit o zmírnění dopadů 
tohoto vývoje prostřednictvím nezávislé 
regulace ze strany členských států s cílem 
snížit výdaje, jež nutně vzniknou 
spotřebitelům a malým a středním 
podnikům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje za důležité vyjasnit, čeho lze 
dosáhnout prostřednictvím energetické 
politiky a čeho prostřednictvím sociální 
politiky; je toho názoru, že otázku chudoby 
lze nejlépe řešit sociální politikou 
a nikoliv prostřednictvím regulací cen 
energie.

9. domnívá se, že energetická politika je 
zároveň sociální politikou; je toho názoru, 
že otázku chudoby lze také řešit jako 
součást energetické politiky, protože 
neziskové veřejné energetické služby 
pod demokratickým dohledem mohou 
nejlépe zajistit společensky přijatelné 
ceny;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. považuje vzdělávání v oblasti 
energetiky zároveň za klíč ke změně 
jednání i za základ nového modelu 
pro udržitelný rozvoj; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby z příštího víceletého 
finančního rámce vyčlenila na vzdělávání 
v oblasti energetiky dostatečné prostředky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. uznává závazek Unie snížit do roku 
2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % 
pod úroveň roku 1990; zdůrazňuje, že je 
třeba urychleně jednat na místní, 
regionální, vnitrostátní, mezinárodní 
i globální úrovni, aby se odpovídajícím 
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způsobem vyřešil úkol omezit zvýšení 
průměrné teploty zemského povrchu 
na méně než 2 stupně Celsia a zabránilo 
se tak další nebezpečné změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že ceny stanovené na trhu 
s energií by měly zajistit, aby spotřebitelé 
za elektřinu a plyn platili spravedlivou 
cenu, což by z dlouhodobého hlediska 
zvýšilo jejich důvěru v trh s energií 
a zajistilo by přístupnou a cenově 
dostupnou energii pro všechny občany, 
zejména ty, kteří jsou ve společnosti 
nejzranitelnější; 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. žádá Komisi, aby uceleným způsobem 
prozkoumala možnosti a různé využitelné 
technologie ukládání energie v EU, 
a to prostřednictvím integrace politik EU 
v oblasti vnitřního trhu, kapacity 
energetických sítí, energetiky a změny 
klimatu a při zohlednění zájmů 
spotřebitelů, aby tak bylo dosaženo cílů 
EU v oblasti energetiky a klimatu, snížena 
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závislost na energii ze zemí mimo EU 
a byl vytvořen skutečný jednotný trh 
a rovné podmínky v oblasti energetiky 
s nejvyšší možnou mírou zabezpečení 
dodávek energie do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby ve vztahu ke všem 
podnikům v odvětví energetiky, 
které působí na území Unie, zavedla 
a účinně uplatňovala pravidla EU 
pro vnitřní trh a hospodářskou soutěž; 
v tomto ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a jejích dceřiných společností 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zastává názor, že by Komise spolu 
se členskými státy, regionálními 
a místními orgány a zástupci občanské 
společnosti měla pravidelně připravovat 
v evropských, vnitrostátních, regionálních 
i místních sdělovacích prostředcích 
kampaně pro „energetickou osvětu“, 
a to včetně kampaní interaktivních, 



AM\917706CS.doc 25/27 PE500.382v01-00

CS

s cílem zpřístupnit jasné a srozumitelné 
informace všem občanům, podnikům 
a průmyslovým sdružením; stejně tak 
uznává, že je třeba, aby se informační 
kampaně zaměřily na školy a univerzity, 
a zapojily tak do kulturního posunu 
i mladší generace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že finanční krize by měla 
být využita jako příležitost k proměně 
našeho modelu rozvoje společnosti 
směrem k energeticky vysoce účinnému 
hospodářství, plně se opírajícímu 
o obnovitelné zdroje energie 
a odolnějšímu vůči změnám klimatu; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise 
předložila návrhy souboru předpisů 
v oblasti energie a klimatu pro rok 2030, 
který bude vycházet ze tří současných 
pilířů, jimiž jsou skleníkové plyny, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
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komplexní soubor krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých priorit 
v oblasti energetické politiky ve vztahu 
ke svým sousedům s cílem vytvořit 
společnou právní oblast založenou 
na zásadách acquis a na pravidlech 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. uznává, že je třeba, aby měli 
spotřebitelé přístup k internetových 
stránkám a dalším zdrojům, které by jim 
umožnily získávat aktuální informace 
a porovnávat ceny a služby a na základě 
tohoto srovnání si pak zvolit 
nejvhodnějšího dodavatele;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že je důležité věnovat větší 
pozornost využití energie, aby se podařilo 
přeměnit energetický systém; zdůrazňuje, 
že je třeba upřednostnit řízení na straně 
poptávky tak, aby se zajistilo rozšíření 
technologií a systémů mezi koncovými 
uživateli, a energetického přechodu tak 
bylo dosaženo za přijatelné a udržitelné 
náklady pro společnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že z důvodu zabezpečení 
dodávek energie je třeba se vypořádat 
s očekávaným zvýšením dovozu plynu 
a elektřiny ze třetích zemí do EU 
v krátkodobém i střednědobém měřítku; 
znovu opakuje, že pro některé regiony 
a členské státy tento úkol úzce souvisí 
se závislostí na jediné dodavatelské třetí 
zemi, pokud jde o dovoz plynu a ropy; 
uznává, že řešení tohoto úkolu vyžaduje 
mimo jiné dotvoření jednotného trhu 
s energií a posílení úlohy domácích 
energetických zdrojů, jako je například 
břidlicový plyn;

Or. en


