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Pozměňovací návrh 1
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. 
října 2010 o investování do vývoje 
nízkouhlíkových technologií (plán SET) 
(KOM(2009)519) a s ohledem na své 
usnesení ze dne 11. března 2010 o 
investování do vývoje nízkouhlíkových 
technologií (plán SET),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Claude Turmes

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení o strategii 
Evropa 2020 – nové evropské strategii pro 
růst a zaměstnanost z června 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva je mezníkem nového období Unie, 
které vyžaduje, abychom uzpůsobili naše 
cíle a strategie s cílem tuto smlouvu plně 

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva je mezníkem nového období Unie, 
které vyžaduje, abychom uzpůsobili naše 
cíle a strategie, stejně jako rozpočet EU, 
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uplatňovat, s cílem tuto smlouvu plně uplatňovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva je mezníkem nového období Unie, 
které vyžaduje, abychom uzpůsobili naše 
cíle a strategie s cílem tuto smlouvu plně 
uplatňovat,

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva je mezníkem nového období Unie, 
které vyžaduje, abychom uzpůsobili naše 
cíle, strategie a finance s cílem tuto 
smlouvu plně uplatňovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zvláštní kapitola 
o energetice zařazená do Lisabonské 
smlouvy nyní vytváří pevný právní základ 
pro provádění iniciativ v oblasti 
energetiky, které zajistí udržitelnost, 
zabezpečení dodávek, propojení sítí a 
solidaritu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že energetická 
politika EU má dosáhnout čtyř cílů, jež se 
navzájem doplňují: zabezpečení dodávek, 
solidarity, udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti,

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká 
s problémem nedostatečného uplatňování 
legislativy v oblasti energetiky a obecných
energetických strategií, což si žádá silnější 
vedení ze strany Komise tak, aby stávající 
nedostatky byly překonány,

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká s 
problémem opožděného nebo 
nedostatečného uplatňování legislativy v 
oblasti energetiky a s neexistencí 
ucelených či koordinovaných 
energetických strategií,

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká 
s problémem nedostatečného uplatňování 
legislativy v oblasti energetiky a obecných

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká s 
problémem opožděného uplatňování 
legislativy v oblasti energetiky a s 
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energetických strategií, což si žádá silnější 
vedení ze strany Komise tak, aby stávající 
nedostatky byly překonány,

neexistencí ucelených či koordinovaných 
energetických strategií,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká 
s problémem nedostatečného uplatňování 
legislativy v oblasti energetiky a obecných 
energetických strategií, což si žádá silnější 
vedení ze strany Komise tak, aby stávající 
nedostatky byly překonány,

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká 
s problémem nedostatečného uplatňování 
legislativy v oblasti energetiky a obecných 
energetických strategií, což si žádá silnější 
vedení ze strany Komise tak, aby stávající 
nedostatky byly překonány, a zároveň 
zřetelné a přesvědčivé projevení vůle a 
podpory ze strany členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že prodlevy při 
provádění energetických strategií 
směřujících k omezení emisí uhlíku a 
zlepšení energetické účinnosti by mohly 
během příštích deseti let vyústit v 
závažnou energetickou krizi,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 11
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropa je stále 
závislejší na dovozu zdrojů energie 
z třetích zemí, zejména pokud jde o fosilní 
paliva,

C. vzhledem k tomu, že Evropa je stále 
závislejší na dovozu zdrojů energie 
z třetích zemí, zejména pokud jde o fosilní 
paliva, přičemž obzvláště vysoká je její 
závislost na ropě, která bude v budoucnu 
nadále vzrůstat, 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropa je stále 
závislejší na dovozu zdrojů energie 
z třetích zemí, zejména pokud jde o fosilní 
paliva,

C. vzhledem k tomu, že Evropa je stále 
závislejší na dovozu zdrojů energie 
z třetích zemí, zejména pokud jde o fosilní 
paliva, musí mít energetická politika EU 
mezinárodní rozměr,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že životní úroveň a 
hospodářská konkurenceschopnost závisí 
na ceně a dostupnosti energií,
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Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že stávající ceny 
uhlíku nemají zásadní vliv na průmysl a 
odvětví mimo rámec systému pro 
obchodování s emisemi (ETS) nejsou 
dostatečně motivována ke snižování své 
uhlíkové stopy,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že spotřeba energie 
je spolehlivým ukazatelem výkonnosti 
hospodářství, a zejména průmyslové 
výroby, 

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že energetická 
politika EU by měla napomoci splnění 
závazku EU snížit do roku 2050 emise
skleníkových plynů o 80–95 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren a sítí, což bude ovlivňovat 
skladbu zdrojů energie v průběhu ještě 
delšího období, k čemuž bude nutné nově 
diverzifikovat nástroje financování,

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren a sítí, a vzhledem k tomu, že tyto 
investice budou ovlivňovat skladbu zdrojů 
energie v průběhu ještě delšího období, je 
nutné zajistit, aby podpořily přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství; vzhledem k 
tomu, že přitom bude nutné nově 
diverzifikovat nástroje financování,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren a sítí, což bude ovlivňovat 
skladbu zdrojů energie v průběhu ještě 

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren, propojení a sítí, především v 
energeticky nejizolovanějších oblastech, 
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delšího období, k čemuž bude nutné nově 
diverzifikovat nástroje financování,

což bude ovlivňovat skladbu zdrojů energie 
v průběhu ještě delšího období, k čemuž 
bude nutné nově diverzifikovat nástroje 
financování,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren a sítí, což bude ovlivňovat 
skladbu zdrojů energie v průběhu ještě 
delšího období, k čemuž bude nutné nově 
diverzifikovat nástroje financování,

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí 
bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových 
elektráren a sítí, což bude ovlivňovat 
skladbu zdrojů energie v průběhu ještě 
delšího období, k čemuž bude nutné nově 
diverzifikovat nástroje financování či nově 
strukturovat trh,

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že EU27 disponuje 
významnými zdroji biomasy na výrobu 
značného množství biopaliv druhé 
generace, což přispěje k vzniku 100 000 
pracovních příležitostí v ekologickém 
zemědělství, přičemž tyto činnosti nelze 
zadávat externím dodavatelům, sníží 
emise ze silniční dopravy, zajistí vysoké 
interní příjmy pro EU a omezí závislost na 
fosilních palivech a dalších zdrojích 
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energie ze třetích zemí,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že uhlí bude i 
nadále významným primárním zdrojem 
energetických dodávek pro veřejnost a 
hospodářství,

Or. pl

Pozměňovací návrh 22
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že investice do 
odvětví energetiky jsou kapitálově velice 
náročné a že je třeba vytvořit stabilní 
dlouhodobý regulační rámec, který umožní 
společnostem, aby činily rozhodnutí 
správná z environmentálního i 
ekonomického hlediska,

E. vzhledem k tomu, že investice do 
odvětví energetiky jsou kapitálově velice 
náročné a že je třeba vytvořit stabilní 
dlouhodobý regulační rámec, který umožní 
společnostem, aby činily rozhodnutí 
správná z environmentálního i 
ekonomického hlediska, a vzhledem k 
tomu, že by to v žádném případě nemělo 
vést k narušení hospodářské soutěže,

Or. de
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Pozměňovací návrh 23
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že investice do 
odvětví energetiky jsou kapitálově velice 
náročné a že je třeba vytvořit stabilní 
dlouhodobý regulační rámec, který umožní 
společnostem, aby činily rozhodnutí 
správná z environmentálního i 
ekonomického hlediska,

E. vzhledem k tomu, že investice do 
odvětví energetiky jsou kapitálově velice 
náročné a že je třeba vytvořit stabilní 
dlouhodobý regulační rámec, který umožní 
společnostem, aby činily rozhodnutí 
správná z environmentálního i 
ekonomického hlediska, a vzhledem k 
tomu, že to v žádném případě nesmí vést k 
narušení hospodářské soutěže,

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že ambiciózní 
dlouhodobý cíl EU v oblasti snižování 
emisí by měl být zasazen do rámce 
celosvětové dohody o změně klimatu, aby 
bylo možné maximalizovat přínos EU pro 
mezinárodní vyjednávání a na co nejnižší 
míru omezit riziko úniku uhlíku a ztráty 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

F. vzhledem k tomu, že energetická síťová
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

F. vzhledem k tomu, že energetická síťová
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem k 
tomu, že financování ze strany EU by však 
mohlo být třeba pro vytvoření funkčních 
sítí, které otevřou evropské energetické 
trhy,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 
především ze sazeb za energii; vzhledem
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech a v odlehlých 
oblastech,

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 

F. vzhledem k tomu, že energetická 
infrastruktura musí být financována 



AM\829930CS.doc 15/105 PE448.780v01-00

CS

především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že financování ze strany EU by 
však také mohlo být třeba v případech, kdy 
trhy samy o sobě nejsou tyto investice 
schopny financovat, zejména v nejméně 
vyvinutých oblastech,

především ze sazeb za energii; vzhledem 
k tomu, že podpora ze strany EU by však 
také mohla být třeba v případech, kdy trhy 
samy o sobě nejsou tyto investice schopny 
financovat, zejména v nejméně vyvinutých 
oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že udržitelná a 
dynamická ekonomika by měla usilovat o 
oddělení hospodářského rozvoje od 
spotřeby energie, především na základě 
zvýšení energetické účinnosti na výrobní 
jednotku, 

H. vzhledem k tomu, že udržitelná a 
dynamická ekonomika by měla usilovat o 
oddělení hospodářského rozvoje od 
spotřeby energie,

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že Komise rovněž 
prohlásila, že hodlá v roce 2009 
vyhodnotit celkovou situaci ohledně 
zkapalněného zemního plynu, aby zjistila 
případné problémy a mohla navrhnout 
akční plán pro tuto oblast,

Or. en



PE448.780v01-00 16/105 AM\829930CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor, o rozvoj 
nových a obnovitelných forem energie a o 
podporu propojených, integrovaných a 
interoperabilních energetických sítí a měla 
by vést ke snížené závislosti na dovozu 
energie a zvýšení domácí energetické 
produkce z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy a cílů stanovených ve 
zvláštní kapitole o energetice v oblasti 
jednotného trhu s energií, zabezpečení 
dodávek, energetické účinnosti a úspor, o 
rozvoj nových a obnovitelných zdrojů 
energie a o podporu a propojení 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

Or. el
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Pozměňovací návrh 34
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
omezení emisí skleníkových plynů 
prostřednictvím podpory všech forem 
nízkouhlíkové výroby energie, energetické 
účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
podpory energie z obnovitelných zdrojů v 
rámci udržitelné výroby energie, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií v zájmu spotřebitelů, 
zabezpečení dodávek, udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, energetické 
účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, cenově dostupné energie, 
zabezpečení dodávek, energetické 
účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce, 
přičemž je nutné posílit 
konkurenceschopnost a zajistit růst 
průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
udržitelnosti, energetické účinnosti a úspor 
a o podporu energetických sítí a měla by 
vést ke snížené závislosti na dovozu 
energie a zvýšení domácí energetické 
produkce především z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
energetické účinnosti a úspor a o podporu 
energetických sítí a měla by vést ke 
snížené závislosti na dovozu energie 
a zvýšení domácí energetické produkce;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o splnění cílů 
Lisabonské smlouvy v oblasti jednotného 
trhu s energií, zabezpečení dodávek, 
udržitelnosti, energetické účinnosti a úspor 
a o podporu inteligentních energetických 
sítí a měla by vést ke snížené závislosti na 
dovozu energie a zvýšení domácí 
energetické produkce především z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zastává názor, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o naplňování 
cílů Lisabonské smlouvy, totiž plnou 
zaměstnanost, sociální pokrok a vysokou 
úroveň ochrany a zlepšení kvality 
životního prostředí; energetická politika 
EU by se rovněž měla zaměřovat na 
sociální vyloučení a přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby ve svých návrzích 
evropské energetické politiky uvedla, jak 
tato politika přispěje k dosažení cílů 
stanovených v Protokolu o službách 
obecného zájmu připojeném ke Smlouvě, 
a to zejména k vysoké úrovni kvality, 
bezpečnosti a cenové dostupnosti, k 
rovnému zacházení a k prosazování 
všeobecného přístupu a práv uživatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zastává názor, že jakákoli budoucí 
strategie by měla usilovat o naplňování 
cílů Lisabonské smlouvy, totiž plnou 
zaměstnanost, sociální pokrok a vysokou 
úroveň ochrany a zlepšení kvality 
životního prostředí; evropská energetická 
politika by se měla zaměřovat na sociální 
vyloučení a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být prováděna zejména v duchu 
solidarity a odpovědnosti, přičemž žádný 
členský stát nemůže zůstat osamocen či 
izolován a všechny členské státy 
učiní opatření v zájmu zabezpečení Unie 
na základě vzájemnosti; zdůrazňuje 
začlenění zvláštní kapitoly o energii 
(článek 194 SFEU), který zajistí pevný 
právní základ pro činnost Unie založenou 
na metodě Společenství;

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být rovněž prováděna v duchu 
solidarity a odpovědnosti; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být prováděna zejména v duchu 
solidarity a odpovědnosti, přičemž žádný 
členský stát nemůže zůstat osamocen či 
izolován a všechny členské státy 
učiní opatření v zájmu zabezpečení Unie 
na základě vzájemnosti; zdůrazňuje 
začlenění zvláštní kapitoly o energii 
(článek 194 SFEU), který zajistí pevný 
právní základ pro činnost Unie založenou 
na metodě Společenství;

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být rovněž prováděna v duchu 
solidarity a odpovědnosti; 

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být prováděna zejména v duchu 
solidarity a odpovědnosti, přičemž žádný 
členský stát nemůže zůstat osamocen či 
izolován a všechny členské státy 
učiní opatření v zájmu zabezpečení Unie 
na základě vzájemnosti; zdůrazňuje 
začlenění zvláštní kapitoly o energii 
(článek 194 SFEU), který zajistí pevný 
právní základ pro činnost Unie založenou 
na metodě Společenství;

3. v souladu se zásadou vzájemnosti, 
kterou poprvé zavedla Smlouva, 
zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by 
měla být prováděna zejména v duchu 
solidarity a odpovědnosti, přičemž žádný 
členský stát nemůže zůstat osamocen či 
izolován a všechny členské státy 
učiní opatření v zájmu zabezpečení Unie 
na základě vzájemnosti; zdůrazňuje 
začlenění zvláštní kapitoly o energii 
(článek 194 SFEU), který zajistí pevný 
právní základ pro činnost Unie založenou 
na metodě Společenství;

Or. el
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Pozměňovací návrh 46
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie 
by měla prosazovat výrobu energie z 
různých zdrojů, včetně výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, účinné a 
konkurenceschopné výroby termální 
energie a jaderné energetiky, s cílem 
dosáhnout všech tří klíčových cílů, 
kterými jsou udržitelnost, zabezpečení 
dodávek a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi plně udržitelné 
energetické politiky s omezováním 
škodlivin v ovzduší do roku 2050 coby 
ústředním cílem, která by byla doplněna 
přesnými a komplexními krátkodobými 
akčními plány, jež budou směřovat k 
dosažení hospodářství založeného na 
100% energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojích energie do roku 
2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky s 
omezováním škodlivin v ovzduší do roku 
2050 coby ústředním cílem, která by byla 
doplněna přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními 
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi udržitelné energetické 
politiky doplněnou přesnými a 
komplexními krátkodobými akčními plány, 
jež budou směřovat k dosažení plně 
účinného hospodářství založeného na 
obnovitelných zdrojích energie do roku 
2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními 
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobý cíl – dosáhnout do roku 2050 
hospodářství plně založeného na energii z 
obnovitelných zdrojů – doplněný přesnými 
a komplexními krátkodobými akčními 
plány, jež budou směřovat k daným cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými a střednědobými akčními 
plány, jež budou směřovat k daným cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky do 
roku 2050 doplněnou přesnými a 
komplexními krátkodobými akčními plány, 
jež budou směřovat k daným cílům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky 
doplněnou přesnými a komplexními
krátkodobými akčními plány, jež budou 
směřovat k daným cílům;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje 
dlouhodobou vizi energetické politiky do 
roku 2050 doplněnou přesnými a 
komplexními krátkodobými akčními plány, 
jež budou směřovat k daným cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. požaduje naplánování kroků k 
vytvoření evropského energetického 
společenství s intenzivní spoluprací na 
energetických sítích, k evropskému 
financování nových energetických 
technologií a k vytvoření společných 
podniků pro nákup zemního plynu; aniž 
by byla v první fázi pozměňována 
Lisabonská smlouva, mělo by evropské 
energetické společenství překlenout stále 
roztříštěnou evropskou energetickou 
politiku a výrazně přidat Unii na významu 
při jednáních o energetice na mezinárodní 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že v zájmu dosažení 
svého cíle v oblasti omezování emisí 
uhlíku potřebuje EU energetickou 
strategii, která by zahrnovala všechny 
zdroje energie s nízkými emisemi, jako 
jsou obnovitelné zdroje, jádro a 
technologie pro zachycování a ukládání 
CO2; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nutné využít všechny finanční nástroje, 
jež jsou pro energetiku s nízkými emisemi 
uhlíku k dispozici, včetně půjček od 
Euratomu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby navrhla společný 
přístup k internalizaci vnějších nákladů v 
odvětvích mimo rámec systému 
obchodování s emisemi, například 
prostřednictvím celoevropské minimální 
uhlíkové daně; vyzývá v této souvislosti k 
revizi směrnice o zdanění energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že EU je sociálně-
tržní ekonomikou, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby bojovaly s energetickou 
chudobou; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že dokončení evropského 
vnitřního trhu s energií je nezbytné pro 
splnění politických cílů EU; věří, že by 
mělo být založeno na jasném právním 
rámci, přičemž právní předpisy budou 
přísně prosazovány a Komise případně 
postoupí případy více členských států 
Evropskému soudnímu dvoru 
k projednání porušování těchto předpisů 
z jejich strany;

5. zdůrazňuje, že dokončení evropského 
vnitřního trhu s energií je nezbytné pro 
splnění politických cílů EU; je přesvědčen, 
že pro něj existuje jasný právní rámec, 
který je nyní nutné uplatňovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že dokončení evropského 5. zdůrazňuje, že dokončení evropského 
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vnitřního trhu s energií je nezbytné pro 
splnění politických cílů EU; věří, že by 
mělo být založeno na jasném právním 
rámci, přičemž právní předpisy budou 
přísně prosazovány a Komise případně 
postoupí případy více členských států 
Evropskému soudnímu dvoru 
k projednání porušování těchto předpisů 
z jejich strany;

vnitřního trhu s energií je nezbytné pro 
splnění politických cílů EU; je přesvědčen, 
že pro něj existuje jasný právní rámec, 
který je nyní nutné uplatňovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že EU by měla 
symetricky reagovat na energetickou 
politiku třetích zemí, zejména partnerů 
pro dovoz, tím, že svou energetickou 
politiku naváže na zahraniční politiku a 
zajistí jí diplomatickou podporu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle a 
náležitě uplatnit třetí balíček opatření pro 
oblast energie ve všech 27 členských 
státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle a 
náležitě uplatnit třetí balíček opatření pro 
oblast energie ve všech 27 členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle a 
náležitě uplatnit třetí balíček opatření pro 
oblast energie ve všech 27 členských 
státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle a 
náležitě uplatnit třetí balíček opatření pro 
oblast energie ve všech členských státech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle, plně 
a důsledně uplatnit třetí balíček opatření 
pro oblast energie v každém členském státě 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle 
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
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energie; energie a balíček opatření pro 
energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle
uplatnit třetí balíček opatření pro oblast 
energie;

6. klade velký důraz na potřebu plně 
uplatnit stávající právní předpisy EU 
v oblasti energetiky a splnit cíle EU v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba uplatnit třetí 
balíček opatření pro oblast energie v 
souladu se stanoveným časovým plánem;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že vysoká představitelka 
Evropské unie pro společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku by při plnění svých 
povinností a závazků přijatých na 
slyšeních Parlamentu měla důrazně 
podporovat energetickou politiku EU, 
včetně konkrétních projektů a investic 
zaměřených na lepší zabezpečení 
dodávek;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 69
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. je přesvědčen, že EU by měla jednat v 
souladu s literou zákona a vymáhat 
dodržování právních předpisů v duchu 
solidarity v oblasti dodávek energie a 
respektu k pravidlům hospodářské soutěže 
a společného trhu, a nepodléhat dílčím 
zájmům jednotlivých evropských zemí, 
zejména vývozců zemního plynu na 
evropský trh; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v případě 
nedostatečné reakce ze strany členských 
států uvážila jako konečné opatření 
opětovné předložení stávajících směrnic 
ve formě nařízení, a zajistila tak přímé 
uplatňování předpisů v plném rozsahu v 
rámci jednotného trhu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v případě 
nedostatečné reakce ze strany členských 
států uvážila jako konečné opatření 
opětovné předložení stávajících směrnic 
ve formě nařízení, a zajistila tak přímé 
uplatňování předpisů v plném rozsahu v 
rámci jednotného trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v případě 
nedostatečné reakce ze strany členských 
států uvážila jako konečné opatření 
opětovné předložení stávajících směrnic 
ve formě nařízení, a zajistila tak přímé 
uplatňování předpisů v plném rozsahu v 
rámci jednotného trhu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v případě 
nedostatečné reakce ze strany členských 
států uvážila jako konečné opatření 
opětovné předložení stávajících směrnic ve 
formě nařízení, a zajistila tak přímé 

7. vyzývá Komisi a další příslušné 
evropské orgány a instituce, aby zajistily 
plné a řádné provedení a uplatňování 
stávajících směrnic členskými státy;
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uplatňování předpisů v plném rozsahu v 
rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje nutnost pokračovat v 
oddělování výroby a přepravy od 
vlastnictví a provozování distribučních sítí 
a v deregulaci evropských energetických 
trhů, aby byla zajištěna konkurence a 
dodávky elektrické energie za nejnižší 
možnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje nutnost zabezpečit dodávky 
surovin pro výrobu energie v Evropě, a to 
zejména vypracováním průmyslové 
politiky, která by podporovala dlouhodobé 
investice do různých forem výroby 
elektrické energie v EU; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby vzhledem k 
požadavku, aby evropští výrobci měli 
výrobní kapacity odpovídající portfoliu 
svých odběratelů, zvážila zavedení 
doplňkového tržního mechanismu, který 
účinněji zajistí rovnováhu mezi poptávkou 
po elektrické energii a její nabídkou; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. věří, že úloha regulačních orgánů na 
trhu s energií a spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a 
Komisí by měla být posílena, zejména 
pokud jde o maloobchodní 
a velkoobchodní trhy; konstatuje, že 
prokáží-li se kompetence Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů a evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav jako nedostatečné pro 
vytvoření integrovanějších regionálních a 
evropských trhů s energií, bude případně 
nutné upravit jejich mandáty;

8. věří, že spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a 
evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav by měly nejprve řádně zahájit 
činnost, než jim budou ukládány další 
úkoly; konstatuje, že ukáží-li se na základě 
důkladného hodnocení kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů jako nedostatečné pro 
vytvoření integrovanějších regionálních a 
evropských trhů s energií, bude případně 
nutné zvážit upravení jejího mandátu;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že prokáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropské símě

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány, orgány na ochranu 
hospodářské soutěže a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že ukáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
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provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření 
integrovanějších regionálních a evropských 
trhů s energií, bude případně nutné upravit 
jejich mandáty;

regulačních orgánů a evropské sítě
provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření 
integrovanějších regionálních a evropských 
trhů s energií, bude případně nutné upravit 
jejich mandáty; vyzývá Komisi a Agenturu 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, aby vypracovaly návrhy na 
posílení účasti zainteresovaných stran, 
zejména ekologických organizací, malých 
a středních podniků, odborů, organizací 
zastupujících spotřebitele a 
nízkopříjmových domácností, stejně jako 
orgánů místní samosprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že prokáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropské símě 
provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření 
integrovanějších regionálních a 
evropských trhů s energií, bude případně 
nutné upravit jejich mandáty;

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; v této 
souvislosti by měla Komise přijmout 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropská síť 
provozovatelů přenosových soustav budou 
moci plnit své úkoly efektivně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že prokáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropské símě 
provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření 
integrovanějších regionálních a evropských 
trhů s energií, bude případně nutné upravit 
jejich mandáty;

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že ukáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů jako nedostatečné pro 
vytvoření integrovanějších regionálních 
trhů a evropských trhů s energií, bude 
případně nutné upravit její mandát;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy;
konstatuje, že prokáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropské símě 
provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření 
integrovanějších regionálních a 
evropských trhů s energií, bude případně 
nutné upravit jejich mandáty;

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu 
s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být 
posílena, zejména pokud jde o 
maloobchodní a velkoobchodní trhy; 
konstatuje, že ukáží-li se kompetence 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a evropské sítě
provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření integrovaného 
evropského trhu s energií, bude případně 
nutné upravit jejich mandáty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že má-li se předejít tomu, 
aby zavedení dominantní dodavatelé 
předem rozhodovali o otvírání trhu, je 
třeba umožnit rozvoj nových obchodních 
modelů, například možnost uzavírat 
smlouvy souběžně s několika dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že pro to, aby měli 
spotřebitelé plný užitek z vnitřního 
energetického trhu EU, jsou nutné dobře 
fungující velkoobchodní trhy s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje potřebu zvýšit 9. zdůrazňuje potřebu zvýšit 
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transparentnost velkoobchodních trhů; vítá 
v této souvislosti oznámení Komise 
ohledně toho, že předloží návrh týkající se 
transparentnosti a integrity trhů s energií;

transparentnost velkoobchodních trhů a 
poukazuje na neexistenci systematického 
regulačního dohledu nad těmito trhy; vítá 
v této souvislosti oznámení Komise 
ohledně toho, že předloží návrh týkající se 
transparentnosti a integrity trhů s energií;
zdůrazňuje, že má-li být dosaženo těchto 
cílů, je zapotřebí, aby odpovědnost za 
obchodování s energií a emisemi převzal 
na vnitrostátní úrovni v zásadě jeden 
orgán dohledu, který by úzce 
spolupracoval s dalšími orgány 
příslušného členského státu a s 
podobnými subjekty ostatních členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje potřebu zvýšit 
transparentnost velkoobchodních trhů; vítá 
v této souvislosti oznámení Komise 
ohledně toho, že předloží návrh týkající se 
transparentnosti a integrity trhů s energií;

9. zdůrazňuje potřebu zvýšit 
transparentnost velkoobchodních trhů, 
zejména pokud jde o finanční produkty 
obchodované na energetickém trhu; vítá 
v této souvislosti oznámení Komise 
ohledně toho, že předloží návrh týkající se 
transparentnosti a integrity trhů s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen neexistencí účinné 
konkurence na maloobchodním trhu 
prakticky ve všech členských státech; 
upozorňuje na četné překážky, které 
znemožňují skutečný posun na 
maloobchodních trzích, jako jsou vysoká 
koncentrace trhu, regulované ceny pro 
konečné uživatele, nedostatečná práva 
spotřebitelů, nízká míra transparentnosti 
apod.; zdůrazňuje, že v důsledku malé 
konkurence platí evropští spotřebitelé 
vyšší ceny za služby nízké kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že většina stávajících 
energetických burz je koncipována bez 
návaznosti na ostatní a pouze pro 
vnitrostátní úroveň; dále zdůrazňuje, že 
třetí balíček se nezabývá spoluprací 
energetických burz ani regulačním 
dohledem nad nadnárodními 
energetickými burzami; vyzývá Komisi, 
aby tyto nedostatky řešila;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)



PE448.780v01-00 42/105 AM\829930CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzdvihuje význam vytvoření 
efektivních denních trhů po celé Evropě, 
které by řídily rostoucí objem větrné 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzdvihuje význam vytvoření 
efektivních denních trhů po celé Evropě, 
které by řídily rostoucí objem větrné 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komisev tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012 a zahrnovalo 
zejména podrobné a komplexní hodnocení 
fungování vnitřního trhu a jeho dopadu 
na investice, zaměstnanost, obnovitelné 
zdroje energie, omezení emisí CO2, 
spotřebitele a nízkopříjmové domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komisev tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá podrobné a 



PE448.780v01-00 44/105 AM\829930CS.doc

CS

šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

komplexní hodnocení fungování vnitřního 
trhu a jeho dopadu na investice, 
zaměstnanost, obnovitelné zdroje energie, 
omezení emisí CO2, spotřebitele a 
nízkopříjmové domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komisev tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012, pokud se objeví 
závažné známky rozsáhlého zneužívání 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komisev tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná šetření Komisev tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2012;

10. připomíná šetření Komise v tomto 
odvětví z roku 2005; žádá, aby druhé 
šetření v energetickém odvětví bylo 
zahájeno v roce 2018;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby každoročně 
uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s 
představiteli výborů národních 
parlamentů, které se zabývají energetikou, 
a s poslanci Evropského parlamentu na 
téma politik EU v oblasti energetiky, 
právních předpisů a dalších souvisejících 
otázek s cílem zajistit lepší vzájemné 
porozumění;

11. prosazuje myšlenku zvláštního 
zasedání Evropské rady se zaměřením na 
významné otázky energetické politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby každoročně 
uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s 

11. žádá Komisi, aby každoročně 
uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s 
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představiteli výborů národních parlamentů, 
které se zabývají energetikou, a s poslanci 
Evropského parlamentu na téma politik EU 
v oblasti energetiky, právních předpisů a 
dalších souvisejících otázek s cílem zajistit 
lepší vzájemné porozumění;

představiteli výborů národních parlamentů, 
které se zabývají energetikou, a s poslanci 
Evropského parlamentu na téma politik EU 
v oblasti energetiky, právních předpisů a 
dalších souvisejících otázek s cílem zajistit 
lepší vzájemné porozumění; na tato 
setkání by měli být pozváni nezávislí 
odborníci a zástupci odvětví energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby každoročně 
uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s 
představiteli výborů národních parlamentů,
které se zabývají energetikou, a s poslanci 
Evropského parlamentu na téma politik EU 
v oblasti energetiky, právních předpisů a 
dalších souvisejících otázek s cílem zajistit 
lepší vzájemné porozumění;

11. žádá Komisi, aby každoročně 
uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s 
představiteli výborů národních parlamentů, 
které se zabývají energetikou, s poslanci 
Evropského parlamentu a zástupci odvětví 
energetiky na téma politik EU v oblasti 
energetiky, právních předpisů a dalších 
souvisejících otázek s cílem zajistit lepší 
vzájemné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti;

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje zabezpečení dodávek energie v 
EU a dosažení strategických cílů EU 
stanovených na rok 2020 a cílů v oblasti 
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vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

energetické účinnosti; vítá proto ústřední 
zaměření energetické strategie na 
infrastrukturu s cílem vytvořit moderní 
integrované sítě napříč EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti; 
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní a inteligentní elektrické 
sítě napříč EU ohrožuje dosažení alespoň 
20% podílu obnovitelných energií a 20% 
energetické účinnosti do roku 2020 a 
omezení skleníkových plynů o 80–95 % do 
roku 2050; vítá proto ústřední zaměření 
energetické strategie na infrastrukturu
s cílem vytvořit moderní integrované sítě 
napříč EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti; 
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti; 
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU; před 
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vytvořením těchto infrastruktur bude 
zapotřebí podrobně vyhodnotit jejich 
náklady a přínosy a jejich proveditelnost s 
ohledem na stávající investorské klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti;
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% omezení škodlivin v ovzduší, 20% 
podílu obnovitelných energií do roku 2020 
a cíle v oblasti energetické účinnosti; vítá 
proto ústřední zaměření energetické 
strategie na inteligentní a moderní
infrastrukturu, energetickou účinnost a 
energii z obnovitelných zdrojů s cílem 
vytvořit moderní integrované sítě napříč 
EU, jež jsou nutné pro naplnění 
dlouhodobé vize v oblasti omezování emisí 
skleníkových plynů do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje cíl EU spočívající v dosažení 
alespoň 20% podílu obnovitelných energií 
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2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti; 
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

do roku 2020; vítá proto ústřední zaměření 
energetické strategie na infrastrukturu 
s cílem vytvořit moderní integrované sítě 
napříč EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě napříč EU 
ohrožuje ambice EU spočívající v dosažení 
20% podílu obnovitelných energií do roku 
2020 a cíle v oblasti energetické účinnosti; 
vítá proto ústřední zaměření energetické 
strategie na infrastrukturu s cílem vytvořit 
moderní integrované sítě napříč EU;

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve 
vývoji moderní elektrické sítě a plynové 
soustavy napříč EU ohrožuje ambice EU 
spočívající v dosažení 20% podílu 
obnovitelných energií do roku 2020 a cíle 
v oblasti energetické účinnosti; vítá proto 
ústřední zaměření energetické strategie na 
infrastrukturu s cílem vytvořit moderní 
integrované sítě napříč EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pouze celoevropská 
energetická síť, jež nebude založena na 
hranicích členských států, nakonec umožní 
vytvoření vnitřního trhu s energií;

13. zdůrazňuje, že pouze celoevropská 
energetická síť, jež nebude založena na 
hranicích členských států, nakonec umožní 
vytvoření vnitřního trhu s energií; domnívá 
se, že je nezbytné neprodleně vypracovat a 
důsledně uplatňovat právní předpisy a 
finanční mechanismy vyplývající ze 
Smlouvy a sekundárního práva, aby byla 
bez zbytečných prodlev zjednána náprava 
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případných opomenutí, pokud jde o 
mezery či nedostatky při zajišťování 
propojení v rámci transevropské 
energetické sítě;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pouze celoevropská 
energetická síť, jež nebude založena na 
hranicích členských států, nakonec umožní 
vytvoření vnitřního trhu s energií;

13. zdůrazňuje, že pouze celoevropská 
energetická síť, jež nebude založena na 
hranicích členských států, umožní 
dokončení vnitřního trhu s energií, který 
zajistí, aby veškerá energetická produkce 
v Evropě byla optimálně využívána a 
snížila se tak potřeba dovozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
Komisi včas předložily úplné informace 
podle nařízení Rady 617/2010 o 
povinnosti informovat o investičních 
projektech do energetické infrastruktury, 
a Komise tak získala přehled o případných 
nedostatcích v nabídce a poptávce a 
překážkách pro investice, dokud Soudní 
dvůr nerozhodne o zákonnosti tohoto 
nařízení, které mělo být přijato postupem 
spolurozhodování v souladu s článkem 
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194 Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje vytvoření rozvodné sítě v 
Severním moři a vyzývá členské státy a 
Komisi, aby za tímto účelem vytvořily 
nezbytné právní a finanční nástroje, 
neboť tato síť je klíčovou součástí 
evropské supersítě, vzhledem k tomu, že
ohlášené projekty námořních větrných 
elektráren by měly dodávat více než 100 
GW, což by pokrývalo 10 % dodávek 
elektřiny v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je přesvědčen, že projekt rozvodné 
sítě v Severním moři připravovaný Komisí 
by se spolu se středomořským okruhem a 
projektem připojení Pobaltí měl stát 
jednou z hlavních součástí budoucí 
evropské supersítě, jak předpokládá druhý 
strategický přezkum energetiky; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je si vědom, že začlenění energie 
z obnovitelných a decentralizovaných 
zdrojů – zejména větrné energie – do 
stávajících energetických systémů závisí 
na modernizaci a rozšíření evropské sítě 
vysokého napětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je si vědom, že začlenění energie 
z obnovitelných a decentralizovaných 
zdrojů – zejména větrné energie – do 
stávajících energetických systémů si 
vyžádá modernizaci a rozšíření evropské 
sítě vysokého napětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU obsažené v desetiletém 
plánu rozvoje sítě by měly být provedeny a 

14. vítá skutečnost, že se v pilotních 
plánech na rozvoj sítě v rámci celého 
Společenství počítá s integrací 
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dokončeny do roku 2020; zdůrazňuje 
potřebu lepších propojení plynárenských 
sítí a terminálů LNG, což by mělo vést 
k ukončení tržní izolace některých 
členských států;

elektrických a plynových sítí EU;
upozorňuje však, že pilotní plány 
neodpovídají cílům EU a jejích členských 
států stanoveným pro rok 2020; 
zdůrazňuje, že jakmile dojde ke sladění 
těchto plánů se stanovenými cíli, měly by
být provedeny a dokončeny do roku 2020, 
a poukazuje na úlohu agentury ACER, 
která by měla nad prováděním plánů na 
rozvoj sítě v rámci celého Společenství 
dohlížet; zdůrazňuje naléhavou potřebu 
začlenění energetických ostrovů do 
evropských energetických sítí, a to 
zejména propojením plynárenských sítí a 
terminálů LNG;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU obsažené v desetiletém 
plánu rozvoje sítě by měly být provedeny a 
dokončeny do roku 2020; zdůrazňuje 
potřebu lepších propojení plynárenských 
sítí a terminálů LNG, což by mělo vést 
k ukončení tržní izolace některých 
členských států;

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU do roku 2020
obsažené v desetiletém plánu rozvoje sítě 
by měly sloužit jako technologický a 
metodologický základ pro nové právní 
předpisy týkající se infrastruktury; 
zdůrazňuje potřebu lepších propojení 
plynárenských sítí a terminálů LNG, což 
by mělo vést k ukončení tržní izolace 
některých členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU obsažené v desetiletém 
plánu rozvoje sítě by měly být provedeny a 
dokončeny do roku 2020; zdůrazňuje 
potřebu lepších propojení plynárenských 
sítí a terminálů LNG, což by mělo vést 
k ukončení tržní izolace některých 
členských států;

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU do roku 2020
obsažené v desetiletém plánu rozvoje sítě 
by měly sloužit jako technologický a 
metodologický základ pro nové právní 
předpisy týkající se infrastruktury; 
zdůrazňuje potřebu lepších propojení 
plynárenských sítí a terminálů LNG, což 
by mělo vést k ukončení tržní izolace 
některých členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. věří, že plány na integraci elektrických 
a plynových sítí EU obsažené v desetiletém 
plánu rozvoje sítě by měly být provedeny a 
dokončeny do roku 2020; zdůrazňuje 
potřebu lepších propojení plynárenských 
sítí a terminálů LNG, což by mělo vést 
k ukončení tržní izolace některých 
členských států;

14. zdůrazňuje, že plány na integraci 
elektrických a plynových sítí EU obsažené 
v desetiletém plánu rozvoje sítě by měly 
být provedeny; zdůrazňuje potřebu lepších 
propojení plynárenských sítí a terminálů 
LNG, což by mělo vést k ukončení tržní 
izolace některých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je potřeba, aby na 
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straně poskytovatelů probíhala 
intenzivnější výměna informací týkajících 
se řízení rozvodných sítí, má-li se zabránit 
narušení trhu v důsledku informační 
asymetrie;

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
přenosovou soustavu s cílem podpořit 
integraci trhu a rozvoj velkokapacitní 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, ale 
také posílit propojení a vazby s třetími 
zeměmi; kromě toho je naléhavě třeba 
rozvíjet a modernizovat distribuční sítě, 
aby byly schopny pojmout narůstající 
množství distribuované výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že stávající program 
transevropských energetických sítí (TEN-
E) byl neefektivní a nepřispěl významným 
způsobem k vytvoření propojení mezi 
členskými státy; věří, že navrhovaný 
balíček pro energetickou infrastrukturu a 
nahrazení TEN-E by proto měl:

15. domnívá se, že stávající program 
transevropských energetických sítí (TEN-
E) by mohl být dále rozvíjen a upravován 
tak, aby mohl plnit nové úkoly, zejména 
cíle stanovené v balíčku opatření v oblasti 
klimatu a energetiky a v právních 
předpisech obsahujících třetí soubor 
opatření týkajících se vnitřního trhu; věří, 
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že navrhovaný balíček pro energetickou 
infrastrukturu a nahrazení TEN-E by proto 
měl:

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) zahrnovat hodnocení problému
povolenek pro energetickou infrastrukturu 
mezi různými členskými státy a sjednotit 
různé přístupy s cílem odstranit 
byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii, aby se zkrátily zdlouhavé 
schvalovací postupy, které brání budování 
přeshraničního přenosového vedení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii, aby se zkrátily zdlouhavé 
schvalovací postupy, které brání budování 
přeshraničního přenosového vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii a zároveň zajistit transparentní 
a demokratické postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a nesouhlasu 
veřejnosti s tímto nástrojem a odstranit 
byrokracii;



PE448.780v01-00 58/105 AM\829930CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii;

a) vyhodnotit problém povolenek pro 
energetickou infrastrukturu a nesouhlasu 
veřejnosti s tímto nástrojem a odstranit 
byrokracii;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj
vnitřního trhu s energií;

b) projednat kritéria pro klíčové investice 
v oblasti infrastruktury a posoudit, jakým 
způsobem by nová struktura vznikající 
v rámci třetího souboru opatření 
týkajících se vnitřního trhu mohla lépe 
zohledňovat dlouhodobé politické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na b) projednat kritéria pro klíčové investice 
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identifikaci klíčových investic pro rozvoj
vnitřního trhu s energií;

v oblasti infrastruktury a posoudit, jakým 
způsobem by nová struktura vznikající 
v rámci třetího souboru opatření 
týkajících se vnitřního trhu mohla lépe 
zohledňovat dlouhodobé politické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií a zohlednit také 
zeměpisnou oblast působnosti těchto 
projektů, aby tak bylo zajištěno, že 
investice v oblasti energetické 
infrastruktury pomohou podpořit 
hospodářskou a sociální soudržnost a 
vytváření nových pracovních příležitostí 
pro všechny občany Evropy;

Or. el

Pozměňovací návrh 128
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií; tato kritéria 
zohlední, do jaké míry tyto projekty 
přispějí k fungování trhu a zabezpečení 
dodávek, ale také jejich hospodářskou 
životaschopnost, která by měla být 



PE448.780v01-00 60/105 AM\829930CS.doc

CS

posouzena na základě analýzy nákladů a 
přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

b) podpořit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

b) podpořit prioritní projekty a kritéria na 
identifikaci klíčových investic pro rozvoj 
vnitřního trhu s energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) poskytnout jasná kritéria a pokyny c) poskytnout jasná kritéria a pokyny 
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členským státům ohledně veřejného 
a evropského financování energetické 
infrastruktury;

členským státům ohledně veřejného 
a evropského financování energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů, a to i prostřednictvím 
Evropské investiční banky a jiných 
vnitrostátních i mezinárodních finančních 
institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) poukáží-li analýzy na selhání trhu, jež 
nelze vyřešit pouze tržními mechanismy, 
zvážit nutnost rozšíření finanční podpory
na prováděcí fázi projektů, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) poukáží-li analýzy na selhání trhu, jež 
nelze vyřešit pouze tržními mechanismy, 
zvážit nutnost rozšíření finanční podpory
na prováděcí fázi projektů, 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) směřovat stávající finanční podporu 
strategičtějším způsobem nejdříve na 
prováděcí fázi projektů a rozšířit ji 
v případě potřeby pouze na projekty, které 
budou mít pozitivní dopad na zabezpečení 
dodávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů, budou-li přínosné z hlediska 
zabezpečení dodávek a hospodářské 
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soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů;

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí 
fázi projektů, budou-li přínosné z hlediska 
zabezpečení dodávek a hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů;

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů, neboť je to jedna 
z hlavních překážek budování propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů;

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů, přičemž vzorem by 
mohl být kalifornský model sdílení 
sociálních nákladů a výnosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů;

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů;

e) vytvořit přeshraniční model sdílení 
nákladů, zejména pokud jde o 
koordinovaný rozvoj infrastruktury;

Or. de
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Pozměňovací návrh 142
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ea) posoudit, zda by zadávání projektů 
infrastruktury celoevropského významu 
formou veřejných soutěží uspíšilo 
investice do infrastruktury, jako se to 
podařilo v Texasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. e a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ea) být v souladu s dlouhodobými 
politickými cíli EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. je přesvědčen, že je zásadní vytvořit 
inteligentní síť EU, která bude schopna 
řídit, odbavit a změřit, v reálném čase, 
veškeré různé modely výroby a spotřeby, a 
zajistit tak bezpečné a účinné fungování 
budoucího systému dodávek elektrické 
energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Nový nadpis za bodem 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Financování energetické politiky

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické 
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 
EU 2020, což předpokládá vyšší 
rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice, včetně infrastruktury;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 147
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 
EU 2020, což předpokládá vyšší

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet priority 
související s energetickou politikou EU;
proto je nutné přidělit více finančních 
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rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice, včetně infrastruktury;

prostředků na projekty v oblasti
obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti (zejména pokud jde o obytné 
budovy) a činnosti související s výzkumem 
a vývojem; během nadcházejících jednání 
o sedmiletém finančním výhledu je 
nezbytné přihlížet k zjištěním a prioritám 
druhého strategického přezkumu 
energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické 
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 
EU 2020, což předpokládá vyšší 
rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice, včetně infrastruktury;

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické 
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 
EU 2020, což předpokládá vyšší 
rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice, včetně moderní a inteligentní
infrastruktury a nových technologií 
zaměřených na účinné využívání 
energetických zdrojů a na získávání 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické 
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 

16. domnívá se, že nová finanční 
perspektiva by měla odrážet politické 
priority EU, jak byly vytýčeny ve strategii 
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EU 2020, což předpokládá vyšší 
rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice, včetně infrastruktury;

EU 2020, což předpokládá výrazně vyšší 
rozpočtový podíl přidělený energetické 
politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že moderní elektrická 
síť napříč EU bude pro dosažení 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
klíčová; vyzývá proto Komisi, aby 
vytvořila vhodný systém pobídek pro 
investice do elektráren v konkrétních 
regionech, aby mohlo být dosaženo 
optimálního ekonomického účinku a 
zabránilo se neefektivnímu investování do 
sítí; v tomto ohledu upozorňuje na 
nutnost zaměření celkové strategie na 
energetický systém jako celek, od výrobců 
po spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že moderní elektrická 
síť napříč EU bude pro dosažení 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
klíčová; vyzývá proto Komisi, aby 
vytvořila vhodný systém pobídek pro 
investice do elektráren v konkrétních 
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regionech, aby mohlo být dosaženo 
optimálního ekonomického účinku a 
zabránilo se neefektivnímu investování do 
sítí; v tomto ohledu upozorňuje na 
nutnost zaměření celkové strategie na 
energetický systém jako celek, od výrobců 
po spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že rozšíření 
energetických sítí do strategických oblastí, 
jako je Baltické moře, má stěžejní význam 
pro zvýšení účinnosti, pokud jde o 
spotřebu energie, a pro zabezpečení 
dodávek energie do zemí EU, které jsou 
nyní závislé na zemích mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. dále vybízí Komisi k tomu, aby 
směřovala finanční prostředky ze 
strukturálních fondů, které jsou určeny 
pro regiony, jichž se týká konvergenční 
cíl, na iniciativy podporující politiku EU v 
oblasti klimatu a energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že nový finanční výhled 
a politika týkající se infrastruktury by 
měly zahrnovat účinné místní 
infrastruktury, jako je dálkové vytápění 
nebo dálkové chlazení, které umožňují 
rozvíjet integrovaná řešení pro vytápění, 
chlazení a kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny i účinně využívat energii 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje také, že je naléhavě třeba 
postupně v EU upouštět od systémů 
dotací, které mají negativní dopad na 
klima, aby se snížila spotřeba fosilních 
paliv a přispělo se k narovnání 
hospodářské soutěže, ale i uvolnit 
prostředky na výzkum a vývoj a využití 
udržitelných energetických technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. připomíná, že je zapotřebí přijmout 
vyváženou strategii, která bude klást 
důraz spíše na infrastrukturu, jež omezuje 
dovoz, jako jsou sítě dálkového vytápění a 
místní výroba elektřiny, než na novou 
infrastrukturu pro nový dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. stejně jako Komise, která tuto 
skutečnost zdůraznila ve strategii EU 
2020, je přesvědčen, že EU by měla 
přenést daňové zatížení z práce na 
činnost, která škodí životnímu prostředí; 
vyzývá Komisi k tomu, aby zvážila, zda 
není vhodné zavést minimální úroveň 
zdanění emisí a zvýšit minimální zdanění 
spotřeby energie; vybízí Komisi, aby 
v tomto smyslu provedla revizi směrnice o 
zdanění energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře 
nahrazovala tradiční půjčky těmito 
systémy; výrazně podporuje návrh 
používat vlastní kapitál EU jakožto 
úvěrové záruky na podporu soukromých 
investic a investic v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby podporovala členské státy 
v zavádění inovativních finančních 
nástrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že by se v úvahu měly 
brát další dostupné nástroje a prostředky 
uplatňující podobné pobídky, jako je 
nástroj ELENA a nástroj, který spravuje 
zbývající prostředky z plánu evropské 
hospodářské obnovy, jež mohou být 
využity na projekty zaměřené na účinné 
využívání energetických zdrojů a energii 
z obnovitelných zdrojů; výrazně podporuje 
návrh používat vlastní kapitál EU jakožto 
úvěrové záruky na podporu soukromých 
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investic a investic v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; je přesvědčen, že projekty 
energetické infrastruktury, které 
podporují strategické cíle EU v oblasti 
energetiky, mohou být rovněž financovány 
na základě vydání eurobondů;

Or. el

Pozměňovací návrh 161
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
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být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

být významným prostředkem podpory 
investic, které jsou nezbytné k přechodu 
na nízkouhlíkový systém; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury,
energetické účinnosti a výzkumu a 
zavádění energie z obnovitelných zdrojů; 
vyzývá proto Komisi, aby v narůstající 
míře nahrazovala tradiční půjčky těmito 
systémy; výrazně podporuje návrh používat 
vlastní kapitál EU jakožto úvěrové záruky 
na podporu soukromých investic a investic 
v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a 
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých investic a investic v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

17. domnívá se, že inovativní finanční 
nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a
systémy půjček státních bank) by mohly 
být významným prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a 
energetické účinnosti; vyzývá proto 
Komisi, aby v narůstající míře nahrazovala 
tradiční půjčky těmito systémy; výrazně 
podporuje návrh používat vlastní kapitál 
EU jakožto úvěrové záruky na podporu 
soukromých i veřejných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. v této souvislosti zdůrazňuje 
nezbytnost vytvoření příznivějších 
podmínek na trhu a regulačního rámce, 
který by trh motivoval k investicím do 
nového, udržitelného energetického 
systému; je přesvědčen, že to předpokládá 
jak stanovení vysokých a závazných cílů 
pro trh, tak zajištění návratnosti investic;
v této souvislosti zůrazňuje, že je i nadále 
zapotřebí společného patentu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje nutnost usilovat o 
efektivní zdaňování energií, které 
motivuje k účinnému využívání 
energetických zdrojů a úsporám energie a 
zároveň podporuje využívání energie 
z obnovitelných zdrojů jako součást 
nízkouhlíkového hospodářství;  domnívá 
se, že efektivní zdanění neznamená pouze 
vybírat daně, ale také poskytovat daňové 
pobídky v podobě přiměřených odpočtů či 
osvobození;

Or. es

Pozměňovací návrh 166
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je třeba klást větší důraz na investice 
do snižování emisí uhlíku v energetické 
skladbě; k odstranění nedostatků 
stávajícího trhu by proto bylo třeba posílit 
stávající finanční nástroje a vytvořit nové;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že koordinovaně 
zavedené zdanění emisí CO2 jako 
inovativní finanční nástroj by bylo velkým 
přínosem doplňujícím stávající 
financování iniciativ zaměřených na 
budování energetické infrastruktury EU a 
pro spotřebitele a průmysl by to vytvořilo 
dlouhodobé pobídky šetrné ke klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. pokládá za zásadní, aby budoucí 
finanční prostředky určené na investice 
v oblasti energetiky byly přidělovány 
především na projekty, jejichž realizací 
dojde k vytvoření co nejvyššího počtu 
nových pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vzhledem ke krizi dodávek zemního 
plynu, k níž došlo v roce 2009, považuje za 
zásadní, aby byly vyčleněny nové finanční 
zdroje na novou infrastrukturu zemního 
plynu se zvláštním důrazem na 
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alternativní zásobovací trasy a na nová 
propojení mezi členskými státy, které jsou 
nejvíce ohroženy případným přerušením 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. zdůrazňuje, že k naplnění vysokých 
cílů v oblasti energetické účinnosti je 
nutný další finanční příspěvek na úrovni 
Společenství; za vysoce prioritní by mělo 
být pokládáno rozšíření programů 
energetické účinnosti se zaměřením na 
obytné budovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 172
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 

18. zdůrazňuje, že pro významné investice 
v oblasti infrastruktury může být zapotřebí 
určitá podpora Unie v případě, že ji trh 
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sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

sám o sobě nemůže zajistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, zejména za  účelem 
zabezpečení dodávek energie a dosažení 
cílů v oblasti klimatu a životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí a propojení ostrovů a 
odlehlých oblastí s evropskou pevninskou 
soustavou;

Or. el
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Pozměňovací návrh 177
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. poznamenává, že některé členské státy 
budou využívat dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
budou využívat podporu Unie v oblasti 
infrastruktury, kterou trh sám o sobě 
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sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

nemůže zajistit, včetně elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně elektrických 
sítí a dodavatelských sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
dodavatelských sítí;

18. zdůrazňuje, že některé členské státy 
potřebují dodatečnou podporu Unie 
v oblasti infrastruktury, kterou trh sám o 
sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení 
zastaralých elektráren, elektrických sítí a 
sítí pro dodávky tepla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že integrace trhu 
vyžaduje lepší využití stávajících 
funkčních sítí, přičemž je třeba provést 
harmonizaci struktury trhu napříč 
hranicemi a vytvořit společný evropský 
režim pro správu propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je přesvědčen, že mají-li se regiony 
EU, v nichž je těžba uhlí i nadále hlavním 
zdrojem pracovního uplatnění, vyhnout 
vážným negativním sociálně-
ekonomickým důsledkům, měla by EU 
ponechat členským státům možnost 
subvencovat těžbu uhlí do roku 2021;
jakékoli omezení v tomto ohledu, zejména 
po roce 2014, by neodvratně vedlo 
k chudobě a nezaměstnanosti a mělo by 
další negativní důsledky v sociální oblasti;  

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že EU by měla klást větší 
důraz na vyhledávání a těžbu zemního 
plynu ze svých vlastních zdrojů, zejména 
s ohledem na technologie umožňující 
těžbu nekonvenčního plynu a plynu 
stlačeného v horninách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 185
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje zřídit koordinační 
mechanismy k zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje 
elektrických sítí odpovídalo desetiletému 
plánu rozvoje sítě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje zřídit koordinační 
mechanismy k zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje 
elektrických sítí odpovídalo desetiletému 
plánu rozvoje sítě;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje zřídit koordinační 
mechanismy k zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje elektrických 
sítí odpovídalo desetiletému plánu rozvoje 
sítě;

19. navrhuje zřídit koordinační 
mechanismy k zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje elektrických 
sítí odpovídalo desetiletému plánu rozvoje 
sítě; dále navrhuje vytvořit 20letý plán 
rozvoje sítě, jehož cílem by mělo být 
zejména spojit rozlehlé větrné oblasti 
s velkými průmyslovými centry;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. navrhuje zřídit koordinační 
mechanismy k zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje elektrických 
sítí odpovídalo desetiletému plánu rozvoje 
sítě;

19. konstatuje, že za zajištění toho, aby 
vnitrostátní plánování rozvoje elektrických 
sítí odpovídalo desetiletému plánu rozvoje 
sítě, nese odpovědnost Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že mnoho novějších 
členských států je obzvláště zranitelných, 
pokud jde o přerušení dodávek energie ze 
třetích zemí, a potřebuje zvláštní podporu 
ze strany Unie k zajištění stabilních 
dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU, 
který by poskytoval vhodné pobídky pro 
provozovatele sítí k investování do 
provozní účinnosti, a usnadnil tak 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
což by bylo největším přínosem pro 
evropské občany,  se společnými 
celoevropskými normami pro vytvoření 
těchto sítí; podporuje pilotní projekty pro 
rozvoj inteligentního měření a inovativní 
technologie v oblasti komunikace, 
automatizace a řízení sítě, a to především 
v rámci iniciativy plánu SET „inteligentní 
města“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. vítá vytvoření pracovní skupiny pro 
inteligentní sítě, která vznikla v rámci 
Komise, a doporučuje, aby tato skupina 
náležitě zohlednila při své práci 
stanoviska všech zainteresovaných stran;
žádá Komisi, aby Parlament pravidelně 
informovala o pokračování této činnosti;
zdůrazňuje, že na základě závěrů pracovní 
skupiny pro inteligentní sítě by Komise 
měla zajistit příznivý regulační rámec pro 
inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření, které budou stanoveny 
v úzké spolupráci s energetickým 
odvětvím, a měla by při tom náležitě 
zohlednit náklady spojené se stanovením 
těchto norem; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;
připomíná, že rozvoj inteligentního 
měření pro zemní plyn by měl zohlednit 
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posouzení nákladů a přínosů těchto 
opatření, jak je stanoveno ve směrnici 
2009/73/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření, například 
v rámci iniciativy „inteligentní města“; 
zdůrazňuje, že tyto společné celoevropské 
normy by se měly vztahovat také na 
inteligentní měření a zajistit tak pohodlí 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření, pokud je 
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kromě pozitivních výsledků celkového 
posouzení nákladů a přínosů zajištěna 
ochrana spotřebitelů a uživatelů s nízkými 
příjmy a jejich soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření a 
připomíná právně závazný cíl dosáhnout 
do roku 2020 toho, aby bylo inteligentními 
měřícími systémy vybaveno alespoň 80 % 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření, přičemž je nutné zajistit, 
aby vedle spolehlivé elektrické energie 
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v základním zatížení mohly tyto sítě 
pojmout i nepravidelně dodávanou energii 
z obnovitelných zdrojů; podporuje pilotní 
projekty pro rozvoj inteligentního měření;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření;

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů 
pracovní skupiny pro inteligentní sítě by 
Komise měla zajistit příznivý regulační 
rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se 
společnými celoevropskými normami pro 
jejich vytvoření; podporuje pilotní projekty 
pro rozvoj inteligentního měření a výrobu 
inteligentních produktů pro spotřebitele;

Or. el

Pozměňovací návrh 198
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopadu
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG);
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zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad 
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby s ohledem 
na závazné cíle, které si EU stanovila do 
roku 2020 v oblasti snižování emisí CO2,
předložila hodnocení dopadů ohledně 
budoucnosti světového a evropského trhu 
se zemním plynem, včetně dopadu již 
naplánovaných projektů v oblasti 
plynárenské infrastruktury (tj. Nabucco), 
nových terminálů LNG, dopadu plynu 
z břidlice na trh se zemním plynem ve 
Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopadu možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 

21. s ohledem na závazné cíle, které si EU 
stanovila do roku 2020 v oblasti snižování 
emisí CO2, žádá Komisi, aby předložila 
hodnocení dopadů ohledně budoucnosti 
světového a evropského trhu se zemním 
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Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

plynem, včetně dopadu již naplánovaných
projektů v oblasti plynárenské 
infrastruktury (tj.  Nabucco), nových 
terminálů LNG, dopadu plynu z břidlice na 
trh se zemním plynem ve Spojených 
státech (zejména na potřeby dovozu LNG) 
a dopadu možného vývoje v oblasti plynu 
z břidlice v EU na budoucí zabezpečení 
dodávek plynu a ceny do konce tohoto 
roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad 
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopadu
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopadu možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku; žádá Komisi, aby 
analyzovala dopad tzv. ropného zlomu a 
posoudila, jaká opatření je třeba přijmout 
v zájmu přizpůsobení evropského 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby předložila studii o 
budoucnosti trhu se zemním plynem v EU, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (tj.  
Nabucco), nových terminálů LNG, dopadu
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopadu možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu do příštího
roku; tato studie by měla zohlednit a 
považovat za výchozí bod současný stav 
rozvoje infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby předložila studii o 
budoucnosti trhu se zemním plynem v EU, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (tj.  
Nabucco), nových terminálů LNG, dopadu
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopadu možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu do příštího
roku; tato studie by měla zohlednit a 
považovat za výchozí bod současný stav 
rozvoje infrastruktury;
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Or. de

Pozměňovací návrh 204
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (jako 
např. projekty realizované v souvislosti 
s jižním koridorem), nových terminálů 
LNG, dopadu plynu z břidlice na trh se 
zemním plynem ve Spojených státech 
(zejména na potřeby dovozu LNG) 
a dopadu možného vývoje v oblasti plynu 
z břidlice v EU na budoucí zabezpečení 
dodávek plynu a ceny do konce tohoto 
roku; do tohoto hodnocení musí být řádně 
zapojeny všechny zúčastněné strany, a to 
zejména energetické odvětví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 

21. žádá Komisi, aby se ujala koordinace
hodnocení dopadů, které bude provádět 
nezávislý subjekt a které se zaměří na 
budoucnost světového a evropského trhu 
se zemním plynem, včetně dopadu již 
naplánovaných projektů v oblasti 
plynárenské infrastruktury (tj.  Nabucco, 
ITGI), nových terminálů LNG, dopadu
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dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopadu možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

Or. el

Pozměňovací návrh 206
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánových projektů v 
oblasti plynárenské infrastruktury (tj. 
Nabucco), nových terminálů LNG, dopad
plynu z břidlice na trh se zemním plynem 
ve Spojených státech (zejména na potřeby 
dovozu LNG) a dopad možného vývoje v 
oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí 
zabezpečení dodávek plynu a ceny do 
konce tohoto roku;

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení 
dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, 
včetně dopadu již naplánovaných projektů 
v oblasti plynárenské infrastruktury (tj.  
Nabucco, South Stream), nových 
terminálů LNG, dopadu plynu z břidlice na 
trh se zemním plynem ve Spojených 
státech (zejména na potřeby dovozu LNG) 
a dopadu možného vývoje v oblasti plynu 
z břidlice v EU na budoucí zabezpečení 
dodávek plynu a ceny do konce tohoto
roku;

Or. el

Pozměňovací návrh 207
András Gyürk

Návrh usnesení
Nadpis před bodem 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lepší využití potenciálu EU v oblasti 
energetické účinnosti

Lepší využití potenciálu EU v oblasti 
energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů
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Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. energetická účinnost a úspory energie 
by měly být klíčovou prioritou pro 
jakoukoli budoucí strategii, jelikož 
představují nákladově efektivní řešení pro 
snížení energetické závislosti EU, 
přispívají k vytváření pracovních míst, boji 
se změnou klimatu, působí proti zvýšení 
sazeb za energii a jsou krokem směrem 
k hospodářství účinnému z hlediska zdrojů;

22. energetická účinnost a úspory energie 
by měly být klíčovou prioritou pro 
jakoukoli budoucí strategii, jelikož 
představují nákladově efektivní řešení pro 
snížení energetické závislosti EU, 
přispívají k vytváření pracovních míst, boji 
se změnou klimatu, působí proti zvýšení 
sazeb za energii a jsou krokem směrem 
k hospodářství účinnému z hlediska zdrojů; 
je si vědom velkých rozdílů mezi 
členskými státy, pokud jde o jejich 
výsledky v oblasti energetické účinnosti; je 
proto přesvědčen, že by tento cíl neměl být 
prosazován způsobem, jenž by penalizoval 
státy, které již vynakládají značné úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. energetická účinnost a úspory energie 
by měly být klíčovou prioritou pro 
jakoukoli budoucí strategii, jelikož 
představují nákladově efektivní řešení pro 
snížení energetické závislosti EU, 
přispívají k vytváření pracovních míst, boji 
se změnou klimatu, působí proti zvýšení 
sazeb za energii a jsou krokem směrem 

22. energetická účinnost a úspory energie 
by měly být klíčovou prioritou pro 
jakoukoli budoucí strategii, jelikož 
představují nákladově nejefektivnější 
řešení pro snížení energetické závislosti 
EU a boj proti změně klimatu, přispívají 
k vytváření pracovních míst a hospodářské 
konkurenceschopnosti, působí proti 
zvýšení účtů za energii a jsou krokem 
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k hospodářství účinnému z hlediska zdrojů; směrem k hospodářství účinnému 
z hlediska zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. energetická účinnost a úspory energie 
by měly být klíčovou prioritou pro 
jakoukoli budoucí strategii, jelikož 
představují nákladově efektivní řešení pro 
snížení energetické závislosti EU, 
přispívají k vytváření pracovních míst, 
boji se změnou klimatu, působí proti 
zvýšení sazeb za energii a jsou krokem 
směrem k hospodářství účinnému 
z hlediska zdrojů;

22. připomíná, že energetická účinnost a 
úspory energie jsou nejen nákladově 
nejefektivnějším způsobem, jak snižovat 
emise skleníkových plynů a zlepšovat 
zabezpečení energetických dodávek, ale 
může také pomoci vytvořit do roku 2020 
jeden milion pracovních míst;
poznamenává, že enegetickou chudobu lze 
strategicky řešit prostřednictvím vysoké 
energetické účinnosti u budov a přístrojů; 
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
energetickou účinnost považovaly za 
prioritu programu a rozpočtu EU a aby se 
vždy nejdříve zaměřily na stránku 
poptávky po energii; konkrétněji vyzývá 
k intenzivnějšímu úsilí v oblasti provádění 
stávajících právních předpisů a 
k včasnému přijetí ambiciózního akčního 
plánu pro energetickou účinnost ze strany 
Komise, přičemž je třeba, aby tento plán 
důsledně přihlížel ke stanovisku 
Parlamentu a aby zahrnoval závazné cíle 
stanovené na úrovni EU či jednotlivých 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá revizi Akčního plánu pro 
energetickou účinnost; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila stanovisko Evropského 
parlamentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá revizi Akčního plánu pro 
energetickou účinnost; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila stanovisko Evropského 
parlamentu;

23. uznává, že k překonání překážek, které 
brání v dosažení našeho potenciálu 
v oblasti energetické účinnosti, je 
zapotřebí nového podnětu pro tvorbu 
cílené politiky a programů, ale i inovativní 
finanční systémy a silné cenové signály; 
vítá revizi Akčního plánu pro energetickou 
účinnost; vyzývá Komisi, aby zohlednila 
stanovisko Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá revizi Akčního plánu pro 
energetickou účinnost; vyzývá Komisi, aby 

23. vítá revizi Akčního plánu pro 
energetickou účinnost; zdůrazňuje, že je 
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zohlednila stanovisko Evropského 
parlamentu;

vzhledem k neúčinnosti stávajících 
opatření nutné učinit dosažení 20 % do 
roku 2020 právně závazným; vyzývá 
Komisi, aby zohlednila stanovisko 
Evropského parlamentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že IKT mohou a měly by 
hrát významnou úlohu v podpoře 
odpovědné spotřeby energie 
v domácnostech, dopravě, ve výrobě 
energie a ve výrobě obecně; domnívá se, 
že inteligentní měřiče, účinné osvětlení, 
„cloud computing“ a distribuovaný 
software mohou změnit způsoby využívání 
energetických zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je přesvědčen, že dostatečné a 
inteligentní využití finančních prostředků 
je základním předpokladem poskytování 
správných pobídek, mezi něž patří úloha, 
kterou mají banky podporující 
ekologickou infrastrukturu ve vztahu 
k investicím soukromého kapitálu, posuny 
v ekologickém zdanění odměňující změny 
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v chování a snadný a cílený přístup 
k finančním prostředkům EU, jež jsou 
určeny na zvyšování energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, Evropskou radu a 
Radu EU, aby pro všechny členské státy 
stanovily dosažení 20% zvýšení 
energetické účinnosti do roku 2020 
povinným; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 217
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu,
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že kroky směrem k 
energetické účinnosti by měly být 
zaměřeny na účinnou přeměnu primární 
energie, včetně energie získané z uhlí, a 
na její účinné využívání, přenos a
rozdělení;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 218
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na konečné využití
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že energetické úspory 
by měly být zaměřeny na využívání 
primární energie, včetně transformace, 
přenosu, rozdělení a dodávek, spolu 
s průmyslovou spotřebou a spotřebou 
domácností

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 

24. je toho názoru, že energetická účinnost 
by se měla zaměřit také na využívání 
primární energie, včetně transformace, 
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energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

přenosu, rozdělení a dodávek, spolu 
s průmyslovou spotřebou a spotřebou 
domácností;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na celý dodavatelsko-
odběratelský řetězec v energetice, včetně 
transformace, přenosu, rozdělení a 
dodávek, spolu s průmyslovou spotřebou a 
spotřebou domácností;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností a v 
dopravě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností;

24. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na využívání primární 
energie, včetně transformace, přenosu, 
rozdělení a dodávek, spolu s průmyslovou 
spotřebou a spotřebou domácností a v 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby navrhla strategii na 
zvýšení účinnosti na trhu s teplem a 
podpořila tak účinné místní 
infrastruktury, jako je dálkové vytápění 
nebo dálkové chlazení, které umožňují 
rozvíjet integrovaná řešení pro vytápění, 
chlazení a kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny i účinně využívat energii 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. v této souvislosti zdůrazňuje 
dlouhodobou nákladovou efektivitu budov 
s vyšší energetickou účinností a naléhavě 
žádá členské státy, aby využily národních 
akčních plánů přijímaných v rámci 
revidované směrnice o energetické 
náročnosti budov a stanovily si v této 
oblasti přísné normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy, aby do 30. 
června 2011 vypracovaly národní akční 
plány, které budou obsahovat návrhy 
týkající se využití stávajících a nových 
finančních a fiskálních nástrojů, jež 
budou představovat pobídky pro podstatné 
snížení energetické náročnosti budov 
v případech, kdy by to jinak nebylo 
ekonomicky schůdné, a aby přijaly 
opatření na pomoc domácnostem, jež jsou 
ohroženy energetickou chudobou, přičemž 
zvláštní pozornost je nutné věnovat 
energetické účinnosti a energii 
z obnovitelných zdrojů ve venkovských 
oblastech;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 227
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Komisi, aby zřídila fond pro 
energetickou účinnost, který bude tvořen 
příspěvky z rozpočtu EU, Evropské 
investiční banky a členských států a jehož 
cílem bude zvýšit soukromé i veřejné 
investice do projektů, které mají zvýšit 
energetickou účinnost budov, včetně 
využití energie z obnovitelných zdrojů 
v budovách a stavebních prvcích a 
modernizace energetických společností 
s cílem omezit znečišťování;

Or. ro


