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Pozměňovací návrh 1
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na závažné výzvy, jimž Unie 
čelí v oblasti energetiky, informačních 
technologií, výzkumu a inovace, zejména 
na nutnost zajistit bezpečnost 
energetických dodávek, bojovat proti 
změně klimatu, stimulovat rozvoj 
ekologicky účinného hospodářství, 
předcházet rozdílům v úrovni digitálních 
technologií a podněcovat inovace 
v souvislosti s finanční krizí 
a hospodářským poklesem; domnívá se, že 
výrazné snížení prostředků v rozpočtových 
položkách určených na provádění politik, 
jež se zabývají řešením těchto problémů, 
by narušilo trvalé hospodářské oživení EU, 
regionální rozvoj a vytváření pracovních 
míst;

1. poukazuje na závažné výzvy, jimž Unie 
čelí v oblasti energetiky, informačních 
technologií, výzkumu a vývoje, zejména na 
nutnost zajistit bezpečnost energetických 
dodávek, bojovat proti změně klimatu, 
stimulovat rozvoj ekologicky účinného 
hospodářství, předcházet rozdílům v úrovni 
digitálních technologií a podněcovat 
inovace v souvislosti s finanční krizí 
a hospodářským poklesem; domnívá se, že 
snížení prostředků v rozpočtových 
položkách určených na provádění politik, 
jež se zabývají řešením těchto problémů, 
naruší trvalé hospodářské oživení EU, 
regionální rozvoj a vytváření pracovních 
míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Rebecca Harms

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu podpořit výrobu
energie z obnovitelných zdrojů,
energetickou účinnost a nízkouhlíkové 
technologie, včetně zachycování 
a ukládání uhlíku, jež přispívají 
k vytváření pracovních míst, udržitelnému 
regionálnímu rozvoji a pokroku na cestě 
k ekologicky účinnému hospodářství;

4. zdůrazňuje, že je třeba snížit 
energetickou závislost EU pomocí 
opatření podporujících úspory energie,
pomocí energie z obnovitelných zdrojů 
a opatření zvyšujících energetickou 
účinnost, jež přispívají k vytváření 
pracovních míst, udržitelnému 
regionálnímu rozvoji a pokroku na cestě 
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k ekologicky účinnému hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Rebecca Harms

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k poskytnutí odpovídajících 
finančních prostředků na zvýšení
bezpečnosti jaderných zařízení a jejich 
demontáž;

6. vyzývá k poskytnutí odpovídajících 
finančních prostředků, aby v souladu se 
současným stavem techniky byla zajištěna 
nejvyšší úroveň bezpečnosti jaderných 
zařízení, a to i během jejich demontáže;

Or. en


