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Pozměňovací návrh 228
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních
mechanismů nedaňového charakteru 
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

25. podporuje zavedení dalších 
mechanismů daňového a nedaňového 
charakteru s cílem zvýšit energetické 
úspory jakožto způsob, který posílí 
konkurenceschopnost hospodářství EU; 
vyzývá Komisi a Radu, aby považovaly za 
prioritu dostatečnou výši financování 
opatření vedoucích k úspoře energie na 
úrovni EU a na úrovni členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů nedaňového charakteru 
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

25. podporuje vytvoření funkčního trhu 
energetických služeb a zavedení 
povinnosti pro maloobchodníky zvýšit 
energickou účinnost jakožto způsob, který 
posílí konkurenceschopnost hospodářství 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů nedaňového charakteru
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

podporuje vytvoření volného a funkčního 
trhu energetických služeb s cílem zvýšit 
energickou účinnost jakožto způsob, který 
posílí konkurenceschopnost hospodářství 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů nedaňového charakteru
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů s cílem zvýšit energickou 
účinnost jakožto způsob, který posílí 
konkurenceschopnost hospodářství EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů nedaňového charakteru
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

25. podporuje zavedení dalších tržních 
mechanismů s cílem zvýšit energickou 
účinnost jakožto způsob, který posílí 
konkurenceschopnost hospodářství EU;

Or. en



AM\830437CS.doc 5/97 PE448.829v01-00

CS

Pozměňovací návrh 233
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje zavedení dalších tržních
mechanismů nedaňového charakteru 
s cílem zvýšit energickou účinnost jakožto 
způsob, který posílí konkurenceschopnost 
hospodářství EU;

25. podporuje zavedení dalších 
mechanismů daňového a nedaňového 
charakteru s cílem zvýšit energetickou 
účinnost jakožto způsob, který posílí 
konkurenceschopnost hospodářství EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. mimoto je přesvědčen, že by měl být 
kladen větší důraz na energetickou 
účinnost výrobků spotřebovávajících 
energii; vybízí Komisi, aby důsledně a v 
plném rozsahu uplatňovala směrnici o 
ekodesignu a zahrnula do ní více výrobků 
a aby využívala dynamický model 
standardizace, který zajistí ambicióznost a 
pravidelnou aktualizaci cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
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na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

na obecných společných zásadách, na 
jejichž základě budou měřit pokrok 
dosažený na vnitrostátní úrovni, pokud 
jde o energetickou účinnost a úspory 
energie, a sledovat naplňování 
vnitrostátních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

26. zdůrazňuje, že úspory energie jsou 
klíčovým třetím pilířem energetické 
politiky EU, bez nějž EU nemůže 
dosáhnout cílů, které si stanovila v oblasti 
klimatu a obnovitelných zdrojů energie;
vyzývá proto členské státy, aby se 
neprodleně dohodly na společné metodice 
pro definování vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti a úspor a pro 
sledování pokroku při dosahování těchto 
cílů; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
bezodkladně dohodnout právně závazné
cíle a vymáhat jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly na 
společné metodice pro definování

26. připomíná členským státům, že model 
harmonizovaného výpočtu byl zaveden již 
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vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

směrnicí 2006/32/ES o energetické 
účinnosti u konečného uživatele a o 
energetických službách pro měření
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; dále připomíná, že 
Komise má podle čl. 15 odst. 2 a čl. 15 
odst. 3 výše uvedené směrnice do 1. ledna 
2012 tuto harmonizovanou metodologii 
upřesnit, doplnit a vylepšit, a to mimo jiné 
zvýšením procentního podílu 
harmonizovaného výpočtu prováděného 
postupem zdola nahoru užitého v modelu
harmonizovaného výpočtu, aby jej členské 
státy mohly začít od 1. ledna 2012 
používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
celostátních a regionálních cílů 
energetické účinnosti a úspor a pro 
sledování pokroku při dosahování těchto 
cílů;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly 
na společné metodice pro definování 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 
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úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že 
závazné právní cíle mohou být stanoveny 
až poté, co bude vytvořena tato společná 
metodika;

úspor a pro sledování pokroku při 
dosahování těchto cílů; zdůrazňuje, že by 
měl být bezodkladně přijat a uplatňován 
právně závazný cíl 20% úspory energie do 
roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 
„inteligentní města“;

27. podporuje mnohúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně Paktu 
primátorů a iniciativy „inteligentní 
města“; vyzdvihuje význam energetické 
politiky EU vytvářené zdola nahoru, jež by 
se opírala o města a regiony směřující k 
posílení čistých a energeticky účinných 
investic; zdůrazňuje, že harmonizace 
budoucí politiky soudržnosti se strategií 
Evropa 2020 může zajistit klíčový 
prováděcí mechanismus, který povede k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
členských států a regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 
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„inteligentní města“; „inteligentní města“; žádá další rozvoj 
iniciativy „inteligentní města“ s cílem 
vytvořit integrovanou politickou odpověď 
pro udržitelné městské prostředí; 
zdůrazňuje, že pro tyto iniciativy musí být 
zajištěno spolehlivé financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 
„inteligentní města“;

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetice
a energetické účinnosti, včetně iniciativy 
„inteligentní města“, kdy by bylo topení a 
chlazení zajišťováno prostřednictvím 
kombinované výroby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 245
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 
„inteligentní města“;

27. podporuje mnohoúrovňový přístup 
k energetické politice a účinnosti, včetně 
iniciativy „inteligentní města“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje mnohoúrovňové řízení a
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně iniciativy 
„inteligentní města“;

27. podporuje přístup mnohoúrovňového 
řízení k energetické politice a účinnosti, 
včetně iniciativy „inteligentní města“;

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. poukazuje na to, že EU bude při 
dosahování 20% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů, který si stanovila 
jako jeden ze svých cílů, čelit různým 
obtížím, a zdůrazňuje, že neexistuje jediné 
řešení a jediná technologie, nýbrž je nutné 
řešení a technologie kombinovat; 
podporuje v této souvislosti plán SET, 
přičemž zdůrazňuje, že by měly být dále 
rozvíjeny i technologie, které plán 
nezahrnuje, jako je geotermální energie a 
energie vln;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. je přesvědčen, že zejména u 
bioenergie Evropa zaostává za svými 
mezinárodními partnery v plném 
využívání potenciálu této technologie;   
důrazně proto vybízí Komisi, aby 
vypracovala politiku pro biomasu, která 
by šla napříč odvětvími a která by v 
součinnosti s členskými státy vytvářela 
udržitelný trh s biomasou ze zemědělství a 
lesnictví; tato politika by měla zahrnovat 
kritéria udržitelnosti, jež zabrání nárůstu 
produkce biomasy, který by způsobil 
zvýšení emisí z oblastí s vysokým obsahem 
uhlíku a ztrátu biologické rozmanitosti; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
úsilí v oblasti podpory biopaliv, která 
nezpůsobují nárůst emisí skleníkových 
plynů v důsledku změny ve využívání 
půdy, především biopaliv druhé generace; 
vyzývá Komisi, aby dodržela svůj závazek 
a do konce roku předložila faktor 
nepřímých změn ve využívání půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Nový nadpis za bodem 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dosažení cíle 20% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o 
způsobu, jak zvýšit účinnost při využívání 
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU 
v rámci úsilí o vytvoření systému 
společných pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie v celé EU, což by umožnilo 
používat konkrétní typ obnovitelné 
energie v těch částech EU, kde je 
nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o 
způsobu, jak zvýšit účinnost při využívání 
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU 
v rámci úsilí o vytvoření systému 
společných pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie v celé EU, což by umožnilo 
používat konkrétní typ obnovitelné 
energie v těch částech EU, kde je 
nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 252
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o 
způsobu, jak zvýšit účinnost při využívání 
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU 
v rámci úsilí o vytvoření systému 
společných pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie v celé EU, což by umožnilo 
používat konkrétní typ obnovitelné 
energie v těch částech EU, kde je 
nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. je toho názoru, že v dlouhodobém
horizontu by měla být energie z 
obnovitelných zdrojů plně integrovanou 
součástí vnitřního trhu EU s energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je rovněž přesvědčen, že má-li 
být zajištěna efektivita začleňování 
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vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

energie z obnovitelných zdrojů, je 
zapotřebí harmonizovat podmínky pro 
připojení k síti s cílem stanovit pro energii 
z obnovitelných zdrojů jednotné výhodné 
podmínky (např. platbu nákladů na 
připojení k síti na základě tarifu); je toho 
názoru, že ve střednědobém horizontu by 
mohly být vytvořeny tržní skupiny pro 
obnovitelné energie na regionální úrovni, a 
je přesvědčen, že dlouhodobý cíl spočívá v 
tom, aby se energie z obnovitelných zdrojů 
stala plně integrovanou součástí vnitřního 
trhu EU s energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit ekonomickou
účinnost při využívání obnovitelných 
zdrojů energie uvnitř EU v rámci úsilí o 
vytvoření systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by v místech, kde 
neexistují alternativní zdroje nebo kde 
jsou problémy s dodávkami z jiných 
zdrojů, jako je tomu v případě ostrovů, 
mohly být vytvořeny tržní skupiny pro 
obnovitelné energie na regionální úrovni;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 255
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší 
ceny za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
prosazování obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nejúčinnější, a tak i snížení nákladů na 
jejich prosazování a efektivní rozdělování 
finančních prostředků;

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší 
ceny za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá všechny příslušné orgány na 
evropské, státní a místní úrovni, aby 
zvýšily účinnost při využívání 
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU 
tím, že budou ve vhodných případech 
uplatňovat pružné mechanismy podle 
směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie, což umožní používat konkrétní 
typ obnovitelné energie v těch částech EU, 
kde je nákladově nejúčinnější, díky 
mechanismům vnitrostátní podpory;
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Or. en

Pozměňovací návrh 257
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni, které 
poskytnou investorům větší jistotu a omezí 
míru spekulací; 

Or. it

Pozměňovací návrh 258
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
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za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni; je 
přesvědčen, že by měla být vytvořena 
střednědobá vize pro plné začlenění 
energie z obnovitelných zdrojů v rámci 
trhu, což je klíčovým úkolem;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni; je 
přesvědčen, že by měla být vytvořena 
střednědobá vize pro plné začlenění 
energie z obnovitelných zdrojů v rámci 
trhu coby klíčového úkolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že v 
dlouhodobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému společných pobídek pro 
obnovitelné zdroje energie v celé EU, což 
by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch částech EU, kde 
je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší ceny 
za elektřinu; je toho názoru, že ve 
střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny tržní skupiny pro obnovitelné 
energie na regionální úrovni;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení 
o způsobu, jak zvýšit účinnost při 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření 
systému pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie v celé EU, což by umožnilo 
používat konkrétní typ obnovitelné energie 
v těch částech EU, kde je nákladově 
nejúčinnější, a tak i nižší ceny za elektřinu; 
je toho názoru, že ve střednědobém 
horizontu by mohly být vytvořeny tržní 
skupiny pro obnovitelné energie na 
regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 262



PE448.829v01-00 20/97 AM\830437CS.doc

CS

Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. uznává důležitou úlohu 
přečerpávacích vodních elektráren coby 
účinného, spolehlivého a ekologického 
zdroje energie pro doplňkové a 
vyrovnávací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. uznává důležitou úlohu 
přečerpávacích vodních elektráren coby 
účinného, spolehlivého a ekologického 
zdroje energie pro doplňkové a 
vyrovnávací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
jakákoli harmonizace musí být dobře 
připravena, aby nedošlo k narušení 
stávajících vnitrostátních trhů; je 
přesvědčen, že předpokladem 
harmonizovaného systému podpory je 
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fungující – nenarušený – vnitřní trh s 
elektřinou a skutečně rovné podmínky; 
zdůrazňuje, že prvním krokem k takovému 
harmonizovanému systému musí být 
odstranění administrativních překážek, 
včetně harmonizace postupů plánování a 
povolování síťové infrastruktury a 
připojení; je přesvědčen, že jakákoli další 
politika či strategie by měla navazovat na 
ty mechanismy podpory, u nichž se 
prokázala účinnost při dosahování 
stanovených cílů a které zároveň zaručují 
širokou geografickou a technologickou 
rozmanitost a budí důvěru investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zastává názor, že mechanismy 
flexibility zavedené směrnicí o 
obnovitelných zdrojích energie (statistický 
přenos údajů o výrobě energie z 
obnovitelných zdrojů a společných 
projektech) musí být dále rozvíjeny, aby 
bylo zajištěno co nejlevnější rozšíření 
energie z obnovitelných zdrojů na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. vybízí Komisi, aby prověřila, jak 
zabránit nežádoucí konkurenci v oblasti 
subvencování energie z obnovitelných 
zdrojů a investic do technologií pro 
energii z obnovitelných zdrojů, včetně 
koordinace a spolupráce při rozšiřování 
energie z obnovitelných zdrojů v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na 
pomoc státům, které to potřebují;

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů a naplňování jejich 
cílů; poukazuje na to, že členské státy 
mají zákonnou povinnost dosáhnout 
svých vnitrostátních závazných cílů, a 
proto musí mít oporu ve svých 
vnitrostátních mechanismech podpory, 
aby byla zajištěna spolehlivá cesta ke 
splnění těchto cílů; žádá Komisi, aby 
pomohla členským státům, které její 
pomoc potřebují, aby byly schopny 
využívat mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na 
pomoc státům, které to potřebují;

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů a naplňování jejich 
cílů; poukazuje na to, že členské státy 
mají zákonnou povinnost dosáhnout 
svých vnitrostátních závazných cílů, a 
proto musí mít oporu ve svých 
vnitrostátních mechanismech podpory, 
aby byla zajištěna spolehlivá cesta ke 
splnění těchto cílů; vybízí nicméně 
členské státy, aby využily mechanismu 
spolupráce stanoveného směrnicí k 
dosažení dalšího posunu na základě 
osvědčených postupů a součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na 

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů a aby plně využila 
svých pravomocí a zajistila, že členské 
státy splní svou zákonnou povinnost a 
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pomoc státům, které to potřebují; dosáhnou svých vnitrostátních cílů; 
připomíná, že směrnice stanoví 
mechanismy spolupráce mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na 
pomoc státům, které to potřebují;

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů a aby plně využila 
svých pravomocí a zajistila, že členské 
státy splní svou zákonnou povinnost a 
dosáhnou svých vnitrostátních cílů;
vyzdvihuje význam mechanismů 
spolupráce stanovených v příslušné 
směrnici pro dosažení cílů členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
příslušné vnitrostátní akční plány pro 
obnovitelné zdroje energie předložené 
členskými státy; žádá Komisi, aby 
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v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na pomoc 
státům, které to potřebují;

v případě potřeby podnikla kroky na 
pomoc některým členským státům při 
zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
využila mechanismů spolupráce 
stanovených v příslušné směrnici na pomoc 
státům, které to potřebují; podporuje akce 
na zvýšení povědomí spotřebitelů o 
úsporách energie, které usilují o změnu 
jejich chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
platformu pro spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
vypracování a řízení systémů podpory 
energie z obnovitelných zdrojů, která by 
usnadnila výměnu informací a 
osvědčených postupů při přijímání a 
provádění opatření na podporu zavádění 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Evropskou komisi, aby se 
aktivně zasadila o to, aby členské státy 
mohly sdílet osvědčené postupy a 
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harmonizovat systémy finanční podpory v 
oblasti využívání energie z obnovitelných 
zdrojů; mimoto je nezbytné posílit 
soudržnost mezi politikou EU pro energii 
z obnovitelných zdrojů a nástroji na 
ochranu klimatu (jako je systém 
obchodování s emisemi);

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. podporuje akce na zvýšení povědomí 
spotřebitelů o úsporách energie, které se 
jim nabízí v běžném životě, a stávající 
mechanismy jako např. energetické 
poradenství, které usiluje o změnu 
chování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
přezkumu stávajícího finančního výhledu 
v polovině období a při vypracovávání 
budoucího víceletého finančního rámce 
pohlížely na zlepšování energetické 
účinnosti jako na prioritní cíl, který je 
zásadní součástí udržitelného rozvoje EU;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 276
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. s ohledem na omezení ve výstavbě 
uhelných elektráren vyplývající z 
klimatického a energetického balíčku 
naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala 
právní předpisy, které umožní výstavbu 
takových elektráren, pokud jejich 
nominální účinnost přesáhne 50 %;

Or. pl

Pozměňovací návrh 277
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. zastává názor, že by do politiky EU 
pro energii z obnovitelných zdrojů mělo 
být více zapojeno odpadové hospodářství: 
vyšší využití zemědělských odpadních 
produktů při výrobě energie by mohlo 
přispět ke splnění norem udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce energetiky jednotně;

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce energetiky jednotně; dále je 
přesvědčen, že EU by měla využít své nové 
pravomoci v oblasti vnější politiky a 
aktivně určit a posílit spolupráci se třetími 
zeměmi v oblasti klimatu, životního 
prostředí, výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce energetiky jednotně;

30. je přesvědčen, že koordinací rozměru 
vnější politiky prostřednictvím komisaře 
pro energetiku by měla Komise zajistit, 
aby Unie vystupovala v otázce energetiky 
jednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce energetiky jednotně;

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce vnější energetické politiky
jednotně;
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Or. de

Pozměňovací návrh 281
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce energetiky jednotně;

30. je přesvědčen, že ve spolupráci s 
Evropskou službou pro vnější činnost by 
měla Komise zajistit, aby Unie vystupovala 
v otázce vnější energetické politiky
jednotně;

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že zabezpečení dodávek 
a omezení emisí skleníkových plynů lze 
dosáhnout současně pouze v případě, že 
budou podporovány všechny typy 
nízkouhlíkové výroby elektřiny: 
obnovitelné zdroje, fosilní paliva s 
vázáním uhlíku a bezpečná jaderná 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že EU musí zajistit, aby 
její energetická politika měla výrazný a 
soudržný mezinárodní rozměr, a začlenit 
energetiku do svých vnějších politik a 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že nejefektivnějším 
způsobem zabezpečení dodávek energií 
pro Evropu je energetická účinnost, 
úspory energie a vlastní obnovitelné 
zdroje energie; znovu opakuje, že cíle v 
oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů do roku 2020 sníží 
celkové množství energie spotřebované v 
EU a rovněž omezí dovoz energie na její 
území;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. z krátkodobého a střednědobého 
hlediska je nutné klást důraz na rozvoj 
strategické energetické infrastruktury a 
rovněž posilovat vztahy s hlavními 
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dodavateli a tranzitními zeměmi; 
dlouhodobá strategie pro zabezpečení 
energetických dodávek pro EU by se však 
měla opírat o energetickou účinnost a
obnovitelné zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. připomíná, že dosažení co nejlepší 
energetické účinnosti a co nejvyšších 
úspor energie, a to jak v EU, tak v 
tranzitních a dodavatelských zemích, je 
nejlevnějším a nejrychlejším způsobem, 
jak zajistit nezávislost EU na dovozu 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by se měly řídit transparentními 
dohodami a podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
zemí a doložek o místě určení; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby stávající a 
budoucí plynovody a ropovody a obchodní 
dohody dodržovaly evropské právní 

vypouští se



PE448.829v01-00 32/97 AM\830437CS.doc

CS

předpisy pro oblast energetiky, a dále 
Komisi vyzývá, aby v případě potřeby 
učinila příslušná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by se měly řídit transparentními 
dohodami a podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
zemí a doložek o místě určení; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby stávající a 
budoucí plynovody a ropovody a obchodní 
dohody dodržovaly evropské právní 
předpisy pro oblast energetiky, a dále 
Komisi vyzývá, aby v případě potřeby 
učinila příslušná opatření;

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by měly podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
zemí, doložek o místě určení, pravidel pro 
alokaci a řízení problematických míst a 
trvání smluv; vyzývá Komisi k zajištění 
toho, aby stávající a budoucí plynovody a 
ropovody a obchodní dohody dodržovaly 
evropské právní předpisy pro oblast 
energetiky, a dále Komisi vyzývá, aby 
v případě potřeby učinila příslušná 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 289
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by se měly řídit transparentními 
dohodami a podléhat pravidlům vnitřního 

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by měly podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
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trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
zemí a doložek o místě určení; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby stávající a 
budoucí plynovody a ropovody a obchodní 
dohody dodržovaly evropské právní 
předpisy pro oblast energetiky, a dále 
Komisi vyzývá, aby v případě potřeby 
učinila příslušná opatření;

zemí, doložek o místě určení, pravidel pro 
alokaci a řízení problematických míst a 
trvání smluv; vyzývá Komisi k zajištění 
toho, aby stávající a budoucí plynovody a 
ropovody a obchodní dohody dodržovaly 
evropské právní předpisy pro oblast 
energetiky, a dále Komisi vyzývá, aby 
v případě potřeby učinila příslušná 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 290
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by se měly řídit transparentními 
dohodami a podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel pro přístup třetích 
zemí a doložek o místě určení; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby stávající a 
budoucí plynovody a ropovody a obchodní 
dohody dodržovaly evropské právní 
předpisy pro oblast energetiky, a dále 
Komisi vyzývá, aby v případě potřeby 
učinila příslušná opatření;

31. domnívá se, že všechny externí 
plynovody a ropovody a další energetické 
sítě, které vstupují na území Evropské 
unie, by se měly řídit transparentními 
dohodami a podléhat pravidlům vnitřního 
trhu, včetně pravidel např. pro přístup 
třetích zemí, doložek o místě určení a 
doložek o zaplacení neodebraného 
nasmlouvaného objemu; vyzývá Komisi k 
zajištění toho, aby stávající a budoucí 
plynovody a ropovody a obchodní dohody 
dodržovaly evropské právní předpisy pro 
oblast energetiky, a dále Komisi vyzývá, 
aby v případě potřeby učinila příslušná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. je přesvědčen, že Evropská unie by 
měla vytvořit stabilní rámec pro užší a 
pravidelný dialog s hlavními dodavateli 
zemního plynu a tranzitními zeměmi, 
zejména s Ruskem a Ukrajinou; užší 
rámec dialogu by mohl zajistit tolik 
potřebnou transparentnost těchto 
klíčových vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že veškeré dohody s 
vnějšími dodavateli zemního plynu by 
měly být uzavírány spíše na úrovni EU 
než bilaterálně, aby byly zajištěny stabilní 
a spolehlivé dodávky energetických zdrojů 
za konkurenční a dostupné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá o další rozšíření členství v 
Energetickém společenství na více států 
sousedících s EU; zdůrazňuje, že Komise 
by měla zajistit a prosazovat včasné a 
přísné uplatňování předpisů EU pro oblast 

32. žádá o další rozšíření členství v 
Energetickém společenství na více států 
sousedících s EU a na dodavatele z řad 
třetích zemí, např. z Perského zálivu a 
Blízkého východu; zdůrazňuje, že Komise 
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energetiky u svých členů, zejména tím, že 
dostupnost fondů EU podmíní 
dodržováním povinností stanovených ve 
Smlouvě;

by měla zajistit a prosazovat včasné a 
přísné uplatňování předpisů EU pro oblast 
energetiky u svých členů, zejména tím, že 
dostupnost fondů EU podmíní 
dodržováním povinností stanovených ve 
Smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá o další rozšíření členství v 
Energetickém společenství na více států 
sousedících s EU; zdůrazňuje, že Komise 
by měla zajistit a prosazovat včasné a 
přísné uplatňování předpisů EU pro oblast 
energetiky u svých členů, zejména tím, že 
dostupnost fondů EU podmíní 
dodržováním povinností stanovených ve 
Smlouvě;

32. žádá o další rozšíření členství v 
Energetickém společenství na více států 
sousedících s EU, zejména na státy 
Východního partnerství; zdůrazňuje, že 
Komise by měla zajistit a prosazovat 
včasné a přísné uplatňování předpisů EU 
pro oblast energetiky u svých členů, 
zejména tím, že dostupnost fondů EU 
podmíní dodržováním povinností 
stanovených ve Smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
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trhu; trhu; je přesvědčen, že by Rada měla 
pověřit Komisi zahájením jednání o 
přeměně stávajících memorand o 
porozumění v energetických otázkách na 
právně závazné dokumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu;

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu; zdůrazňuje, že součástí oddílů o 
energetice by mělo být dodržování 
lidských práv a zohledňování sociálního 
rozměru v dialozích o energetice;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu;

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu; zdůrazňuje, že součástí oddílů o 
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energetice by mělo být dodržování 
lidských práv a zohledňování sociálního 
rozměru v dialozích o energetice;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu;

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný 
energetice, který se týká politické a 
technologické spolupráce v každé dohodě 
uzavřené se sousedními státy, by měl být 
posílen, zejména podporou programů 
energetické účinnosti a pravidel vnitřního 
trhu; zdůrazňuje, že partnerství EU-Afrika 
zahájené na lisabonském summitu v roce 
2007 musí získat také energetický rozměr;

Or. fr

Pozměňovací návrh 299
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplné ratifikaci 
Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; 
zdůrazňuje, že energetika by měla být 
ústředním bodem dohody navazující na 

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplné ratifikaci 
Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; 
zdůrazňuje, že energetika by měla být 
ústředním bodem dohody navazující na 
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dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem a že tato dohoda by měla sloužit 
jako základ pro vztahy jednotlivých 
členských států s Ruskem;

dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem a že tato nová dohoda by měla 
sloužit jako východisko a základ pro 
soudržnost a harmonizaci vztahů
jednotlivých členských států s Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplné ratifikaci 
Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; 
zdůrazňuje, že energetika by měla být 
ústředním bodem dohody navazující na 
dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem a že tato dohoda by měla sloužit 
jako základ pro vztahy jednotlivých 
členských států s Ruskem;

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplné ratifikaci 
Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; 
zdůrazňuje však, že jakákoli dohoda by 
měla být plně v souladu s pravidly EU pro 
vnitřní trh s energiemi; zdůrazňuje také, 
že energetika by měla být ústředním 
bodem dohody navazující na dohodu o 
partnerství a spolupráci s Ruskem a že tato 
dohoda by měla sloužit jako základ pro 
vztahy jednotlivých členských států 
s Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplné ratifikaci 
Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; 
zdůrazňuje, že energetika by měla být 
ústředním bodem dohody navazující na 
dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem a že tato dohoda by měla sloužit 
jako základ pro vztahy jednotlivých 
členských států s Ruskem;

34. vítá znovupřistoupení Ruska k 
jednáním konference o evropské 
energetické chartě; vyzývá Komisi, aby 
pracovala na rozšíření této smlouvy na více 
zemí a v rámci fóra konference o 
energetické chartě usilovala o dosažení 
dohody, jež by vedla k úplnému přijetí 
zásad energetické charty a jejích protokolů 
Ruskem; zdůrazňuje, že energetika by měla 
být ústředním bodem dohody navazující na 
dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem a že tato dohoda by měla sloužit 
jako základ pro vztahy jednotlivých 
členských států s Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zastává názor, že pokud jde o vnější 
energetickou politiku, musí být – jakkoli 
je klíčová spolupráce se sousedními státy 
– zvláštní pozornost věnována spolupráci 
s latinskoamerickými zeměmi v souladu se 
sdělením Komise nazvaným „Evropská 
unie a Latinská Amerika: globální hráči v 
partnerství“ (KOM(2009)495/3); 
poznamenává, že tyto země jsou nyní 
strategickými partnery v rámci úsilí o 
zabezpečení stabilních, diverzifikovaných 
dodávek energie (z uhlí, ropy a zemního 
plynu) pro EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
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Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. žádá Komisi a Radu, aby v úzké 
spolupráci s NATO zajistily obecnou 
harmonizaci strategií Unie a NATO pro 
zabezpečení dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá Komisi o zajištění toho, aby 
nařízení o zajištění dodávek plynu bylo 
poté, co vstoupí v platnost, v plném 
rozsahu uplatňováno, především jeho 
mechanismy včasného varování;

35. žádá Komisi o zajištění toho, aby 
nařízení o zajištění dodávek plynu bylo 
poté, co vstoupí v platnost, v plném 
rozsahu uplatňováno; 

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. domnívá se, že nezbytnou strategií 
pro zabezpečení dodávek zemního plynu je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu 
Nabucco bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s bezodkladným
prováděním těch projektů, které mají
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie, a aby za 
prioritu pokládaly infrastrukturu 
uvedenou v druhém strategickém 
přezkumu energetické politiky, jako např. 
rozvoj jižního koridoru pro zemní plyn 
(propojovací plynovod Turecko-Řecko-
Itálie a plynovod Nabucco);

Or. el

Pozměňovací návrh 307
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu 
Nabucco bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektů 
výstavby plynovodů pro EU, které by 
mohly významně posílit bezpečnost 
dodávek zemního plynu Evropské unie; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 308
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu 
Nabucco bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektů 
výstavby plynovodů pro EU, které by 
mohly významně posílit bezpečnost 
dodávek zemního plynu Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl 
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu Nabucco 
bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl 
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu Nabucco 
bylo co nejdříve obsazeno; žádá Komisi, 
aby Evropský parlament a Evropskou 
radu informovala o krocích, které za tímto 
účelem podnikla;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu 
Nabucco bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektů 
energetické infrastruktury EU, které by 
mohly významně posílit bezpečnost 
dodávek zemního plynu Evropské unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu Nabucco 
bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco a s budováním 
plynovodu South Stream, které významně 
posílí bezpečnost dodávek zemního plynu 
Evropské unie; žádá, aby volné místo 
koordinátora projektu Nabucco bylo co 
nejdříve obsazeno;

Or. el

Pozměňovací návrh 312
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl
významně posílit bezpečnost dodávek 

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektů 
plynovodů pro EU, jako je Nabucco,
Nordstream, Southstream a další, které by 
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zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu 
Nabucco bylo co nejdříve obsazeno;

mohly významně posílit bezpečnost 
dodávek zemního plynu Evropské unie; 
žádá, aby volné místo koordinátora jižního 
koridoru za EU bylo co nejdříve obsazeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, 
aby postoupily dále s prováděním projektu 
EU plynovodu Nabucco, který by mohl 
významně posílit bezpečnost dodávek 
zemního plynu Evropské unie; žádá, aby 
volné místo koordinátora projektu Nabucco 
bylo co nejdříve obsazeno;

36. vyzývá v této souvislosti Komisi a 
dotčené členské státy, aby postoupily dále 
s prováděním projektu EU plynovodu 
Nabucco, který by mohl významně posílit 
bezpečnost dodávek zemního plynu 
Evropské unie; žádá, aby volné místo 
koordinátora projektu Nabucco bylo co 
nejdříve obsazeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. domnívá se, že je klíčové, aby byly v 
příštím sedmiletém finančním výhledu 
vyčleněny prostředky na vybudování 
prioritní infrastruktury v souladu s 
druhým strategickým přezkumem 
energetické politiky (připojení Pobaltí, 
jižní koridor pro přepravu zemního plynu, 
zkapalněný zemní plyn, středomořský 
energetický okruh, propojovací elektrická 
síť a plynovod sever-jih, rozvodná síť v 
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Severním moři);

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá ke konkrétnímu dialogu o 
energii se zeměmi kaspické oblasti, vítá 
úsilí, jež bylo vynaloženo v rámci 
rozvojové spolupráci v této oblasti;

37. vyzývá ke konkrétnímu dialogu o 
energii se zeměmi kaspické oblasti, vítá 
úsilí, jež bylo vynaloženo v rámci 
rozvojové spolupráci v této oblasti; v této 
souvislosti podporuje dialog o strategii EU 
pro oblast Černého moře a vyzdvihuje 
důležitost všech energetických otázek v 
dialogu mezi EU a státy této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá ke konkrétnímu dialogu o 
energii se zeměmi kaspické oblasti, vítá 
úsilí, jež bylo vynaloženo v rámci 
rozvojové spolupráci v této oblasti;

37. vyzývá ke konkrétnímu dialogu o 
energii se zeměmi kaspické oblasti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. poukazuje na to, že biopaliva druhé 
generace mohou být významnou součástí 
energetických zdrojů EU, a žádá Komisi, 
aby prověřila, zda mechanismus dvojího 
započítávání podle směrnice o 
obnovitelných zdrojích dostatečně 
podporuje jejich produkci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. požaduje dokončení propojeného 
systému v jižní Evropě;

Or. el

Pozměňovací návrh 319
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren a 
dalších udržitelných technologií pro 
energii z obnovitelných zdrojů 
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na síť; v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť; je přesvědčen, že zavedení 
vhodného evropského systému pro 
připojení energie z obnovitelných zdrojů 
ze třetích zemí může vytvořit klíčové 
rámcové podmínky pro uskutečnění 
tohoto projektu; mimoto by mělo být také 
zohledněno vytvoření vnitrostátních 
systémů podpory pro energii z 
obnovitelných zdrojů ze třetích zemí, 
například ze severní Afriky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že projekty na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů, které navrhly
členské státy EU, budou začleněny do 
evropské energetické sítě; podobně žádá o 
podporu iniciativy DESERTEC a 
středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

Or. ro

Pozměňovací návrh 321
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť; poznamenává, že využívání 
energetických zdrojů severoafrických zemí 
prostřednictvím plného zužitkování 
obnovitelných zdrojů energie by mělo 
přispět k lepšímu zabezpečení 
energetických dodávek a současně 
podpořit rozvoj a sociální soudržnost zemí 
v této oblasti a jejich obyvatel a zmenšit 
rozdíly mezi severem a jihem;

Or. el

Pozměňovací návrh 322
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. oceňuje potenciál iniciativy 
DESERTEC a středomořského solárního 
programu pro podporu decentralizovaných 
solárních elektráren v severoafrickém 
regionu a jejich napojení primárně na 
africkou síť, aniž by tím byl ohrožen 
systém EU pro obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a TRANSGREEN v rámci středomořského 
solárního programu; podporuje
decentralizované solární elektrárny
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu a 
dalších technologií pro energii z 
obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
podpory decentralizovaných solárních 
elektráren v severoafrickém regionu a 
jejich napojení na síť;

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť;

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC 
a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory 
decentralizovaných solárních elektráren 
v severoafrickém regionu a jejich napojení 
na síť, jakmile se prokáže jejich 
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ekonomický užitek;

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. připomíná, že jádro je jedním z 
nejhospodárnějších a klimaticky 
nejšetrnějších zdrojů energie, který je 
méně ovlivněn kolísáním cen paliv; proto 
je nutné, aby EU mezi své zdroje energie 
řadila také energii jadernou, která je 
nezbytná pro dosažení společnosti bez 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. poukazuje na to, že jaderná energie 
představuje v současnosti v Evropě 
největší energetický zdroj, který je bez 
emisí CO2, konkurenceschopný a 
spolehlivý; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby nadále podporovaly výzkum jaderné 
fúze coby potenciálně významného zdroje 
energie pro budoucnost;

Or. de
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Pozměňovací návrh 328
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. žádá Komisi, aby vyhodnotila, zda  by 
bylo účelné vytvořit minimální normy EU 
pro udělování licencí a projektové 
certifikáty pro nové jaderné elektrárny, 
přičemž je třeba mít na paměti, že 
rozhodnutí o skladbě zdrojů energie a 
bezpečnostní normy pro nové reaktory 
spadají nakonec do pravomoci členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
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jaderné elektrárny; jaderné elektrárny s cílem zajistit co 
nevyšší technologickou bezpečnost pro 
členské státy, které se rozhodly, že je 
začlení do své skladby zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny, jakož i v užitečnost 
dalších opatření EU na podporu 
používání zavedených technologií pro 
ukládání radioaktivního odpadu do 
úložišť v hlubinných geologických 
formacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. věří, že pro členské státy, které se 
rozhodly, že začlení jadernou energii do 
své skladby zdrojů energie, by měly být na 
úrovni EU stanoveny co nejpřísnější 
bezpečnostní normy pro stávající a nové 
jaderné elektrárny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. vyzývá Komisi, aby stanovila
minimální normy EU pro udělování licencí 
a projektové certifikáty pro nové jaderné 
elektrárny; je toho názoru, že v EU by se 
měly budovat pouze elektrárny, jejichž 
bezpečnostní normy splňují požadavky na 
reaktory třetí generace; 

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. žádá vytvoření minimálních norem EU 
pro udělování licencí a projektové 
certifikáty pro nové jaderné elektrárny;
budoucí výstavba nových elektráren by se 
měla plánovat v souladu s bezpečnostními 
normami, jež odpovídají koncepci 
generátorů třetí generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 39
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. věří v užitečnost případného vytvoření 
minimálních norem EU pro udělování 
licencí a projektové certifikáty pro nové 
jaderné elektrárny;

39. věří, že vytvoření minimálních norem 
EU pro udělování licencí a projektové 
certifikáty pro nové jaderné elektrárny by 
vedlo ke zvýšené bezpečnosti, úsporám 
nákladů a rychlejšímu zavádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. je pro rozvoj používání alternativních 
energií z obnovitelných zdrojů, jakož i pro 
investice do inovací, jejichž cílem je zvýšit 
bezpečnost, účinnost a podpořit vývoj 
v oblasti jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. konstatuje, že technologie biopaliv 
druhé generace je nyní dostupná a že EU 
má značný potenciál pro produkci 
biomasy; věří, že rozšířené používání 
biopaliv druhé generace zvýší 
energetickou bezpečnost, podnítí zásadní 
hospodářský růst a vznik „zelených“ 
pracovních míst  a snížení emisí 
skleníkových plynů; vyzývá Komisi, aby 
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navrhla podpůrný politický rámec, a 
vyjadřuje podporu rozsáhlejšímu 
využívání biopaliv druhé generace
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. podporuje výstavbu terminálů LNG, 
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu;

40. podporuje výstavbu terminálů LNG, 
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu, a to na základě předem 
provedeného rozboru nákladů a výnosů 
a pod podmínkou, že nedojde k 
narušování hospodářské soutěže ani k 
diskriminaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. podporuje výstavbu terminálů LNG, 
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu;

40. podporuje výstavbu terminálů LNG, 
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu; zdůrazňuje význam dalšího 
rozšiřování evropského vozového parku 
pro přepravu LNG pro posílení 
energetické bezpečnosti EU; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 340
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. podporuje výstavbu terminálů LNG, 
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu;

40. podporuje výstavbu terminálů LNG na 
základě předem provedeného rozboru 
nákladů a výnosů, zejména v zemích, jež 
jsou nejcitlivější z hlediska výpadků 
dodávek zemního plynu, pod podmínkou, 
že následně nedojde k narušování 
hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. podporuje výstavbu terminálů LNG,
zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější 
z hlediska výpadků dodávek zemního 
plynu;

40. podporuje výstavbu terminálů LNG 
a jejich vzájemného propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby navrhla revizi 
otázek, jež se týkají logistiky a rafinace, a 
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také konkurenceschopnosti těchto částí 
energetiky, a to jednak s ohledem na
změny celkové situace jednak s ohledem 
na vnitrostátní a unijní nástroje (zdanění, 
hoposdářská soutěž a infrastruktura); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. zdůrazňuje nutnost toho, aby se EU 
aktivně a soustavně zajímala o plány 
výstavby jaderných elektráren v 
sousedních zemích a zajistila, aby byly 
uplatňovány nepřísnější normy 
mezinárodní bezpečnosti a předešlo se tak 
případným jaderným haváriím v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá ke zvýšení povědomí 
veřejnosti o významu přiměřených 
dodávek elektřiny a potřebnosti nové 
výroby elektřiny a přepravní 
infrastruktury; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. trvá na tom, aby regulační rámec 
včetně politiky poskytování státní podpory 
přispíval ke zprovoznění řady technologií 
v oblasti obnovitelné energie; 

Or. es

Pozměňovací návrh 346
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. je toho názoru, že některé venkovské 
části Evropy mají zvláštní potřeby, pokud 
jde o dodávky energie, a v souvislosti s tím 
vyzývá členské státy, aby tyto potřeby 
zohlednily mj. prostřednictvím 
odstraňování překážek (např. daňového 
charakteru), jež brání místní produkci 
energie, jako je kombinovaná 
výroba malého rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. domnívá se, že EU musí přednostně 
zavést politiku zaměřenou na diverzifikaci 
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dodávek a zdrojů plynu, a zdůrazňuje 
potřebu alternativních zdrojů a cest pro 
dovoz plynu, jež budou přednostně 
zaměřeny na země, jejichž zabezpečení 
energií je ohroženo monopolem na dovoz;

Or. pl

Pozměňovací návrh 348
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. domnívá se, že za účelem posílit 
účinnost protikrizových opatření by měl 
být pro hlavní cesty dovozu plynu zaveden
mechanismus zpětného toku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 349
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 40 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40c. domnívá se, že strategie omezující 
spotřebu černého uhlí v členských státech 
EU by neměla umožnit posílení monopolu 
na dovoz plynu; omezení spotřeby černého 
uhlí v energetice musí být podmíněno 
účinnou diverzifikací dodávek plynu 
v členských státech, aby se tak předešlo 
posílení monopolu v oblasti surovin; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 350
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá k přísnému sledování
provádění plánu SET a definování 
překážek mobilizace investic ze 
soukromého sektoru;

41. vyzývá k včasnému a plnému
provádění plánu SET; vítá nedávný pokrok 
při zahájení prvních čtyř evropských 
průmyslových inicativ a společných 
výkumných iniciativ; vyzývá k tomu, aby 
byly co nejdříve zahájeny další iniciativy, 
včetně dalších iniciativ v oblasti 
geotermální a mořské energie a ukládání 
energie, a aby byly následně učiněny 
nezbytné finanční závazky; vyzývá Komisi, 
aby poskytla zúčastněným stranám jasné a 
transparentní informace ohledně zdrojů 
financování, jež budou využívány 
v průběhu provádění inicitiv v rámci 
plánu SET, a vytvořila tak stabilní 
prostředí pro investice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá k přísnému sledování 
provádění plánu SET a definování 
překážek mobilizace investic ze 
soukromého sektoru;

41. vyzývá k tomu, aby EU náležitě 
podporovala všechny evropské průmyslové 
iniciativy v rámci plánu SET a aby byl 
navýšen energetický rozpočet osmého 
rámcového programu a posílena cílená 
finanční opatření určená na ukázkové 
projekty s cílem zachovat 
konkurenceschopnost EU ve vztahu ke 
všem nízkouhlíkovým technologiím;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 352
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET a definování překážek 
mobilizace investic ze soukromého 
sektoru;

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET a definování překážek 
mobilizace investic ze soukromého 
sektoru; vítá proto zahájení několika 
evropských průmyslových iniciativ 
v rámci plánu SET a vyzývá Komisi, aby 
v krátké lhůtě zahájila zbývající iniciativy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET a definování překážek 
mobilizace investic ze soukromého 
sektoru;

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET a definování překážek 
mobilizace investic ze soukromého 
sektoru; vítá proto zahájení několika 
evropských průmyslových iniciativ 
v rámci plánu SET a vyzývá Komisi, aby 
co nejdříve zahájila zbývající iniciativy;  
vyzývá Radu, aby uvolnila odpovídající 
finanční prostředky;

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 41
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET a definování překážek 
mobilizace investic ze soukromého 
sektoru;

41. vyzývá k přísnému sledování provádění 
plánu SET, brzkému zahájení evropských 
průmyslových iniciativ a definování 
překážek mobilizace investic z veřejného
a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vyzývá Komisi, aby připravila nové 
evropské průmyslové inciativy v rámci 
plánu SET, které doplní větrnou energii, 
solární elektřinu a bioenergii, s cílem 
využít obrovského potenciálu dalších 
obnovitelných technologických možností, 
a sice geotermální, tepelné solární, vodní 
energie a energie oceánů, jakož i začlenit 
stávající obnovitelné zdroje energie pro 
topné a chladící účely; zdůrazňuje, že je 
nezbytné poskytnout z rozpočtu EU 
dodatečné prostředky na jejich 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. bere na vědomí stárnutí pracovní síly 
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v odvětví elektřiny a zemního plynu a 
momentální nedostatek způsobilých a 
kvalifikovaných pracovníků; vyzývá 
Evropskou komisi, aby společně se
zainteresovanými sociálními partnery 
zvážila, jaký přístup zvolit k odborné 
přípravě a vzdělávání a jak k nim
motivovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení podílu různých typů obnovitelných 
zdrojů energie;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro prognózy, řízení 
poptávky, přenos a ukládání elektřiny, 
včetně užívání elektrických vozidel,
vodíkových a jiných palivových článků, 
což by umožnilo zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické 
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení podílu různých typů
obnovitelných zdrojů energie;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické 
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení celkové poptávky v základním 
zatížení a zlepšení flexibility systému 
s vysokým podílem  nepravidelných
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dodávek energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení podílu různých typů obnovitelných 
zdrojů energie;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro řízení poptávky, 
vedení eletřiny a její ukládání, zejména 
s cílem zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení podílu různých typů obnovitelných 
zdrojů energie;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro prognózy, řízení 
poptávky, přenos elektřiny a její ukládání, 
včetně užívání elektrických vozidel a 
vodíkových a jiných palivových článků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické 
akumulátory, včetně užívání vodíkových a 
jiných palivových článků, což by umožnilo 
zvýšení podílu různých typů obnovitelných 
zdrojů energie;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních 
nových technologií pro elektrické 
akumulátory, včetně užívání elektrických 
vozidel a vodíkových a jiných palivových 
článků;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. zdůrazňuje, že Evropa by měla být 
průkopníkem při vyvíjení internetových 
technologií v souvislosti  s oblastí 
energetiky a nízkouhlíkových 
informačních a komunikačních 
technologií; zastává názor, že lepší 
podporu inovací musí vždy doprovázet 
snížení aministrativní zátěže žadatelů;
vyzývá Komisi, aby snížila byrokratickou 
zátěž prostřednictvím revize postupů 
rámcového programu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. zdůrazňuje význam způsobilých a 
kvalifikovaných pracovníků v odvětví 
zemního plynu a elektřiny; vyzývá proto 
Komisi, aby společně se zainteresovanými 
sociálními partnery zvážila, jaký přístup 
zvolit k odborné přípravě a vzdělávání a 
jak k nim motivovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 
včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 

43. žádá Komisi, aby provedla analýzu, 
hodnocení a aby se zabývala 
hospodářskou a environmentální 
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včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

udržitelností plynu z břidlice domácího 
původu, včetně jeho dopadu na podzemní 
vody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 
včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila environmentálně nezávadné
pilotní projekty EU na využití netradičních 
domácích zdrojů energie, včetně plynu 
z břidlice; žádá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při provádění 
geologického průzkumu pro určení 
množství dostupných zdrojů v Unii a žádá, 
aby to bylo začleněno do dlouhodobé 
strategie Unie; vyzývá Komisi, aby dále 
prověřila enviromentální dopady, ke 
kterým může v souvislosti s využíváním 
tohoto zdroje energie dojít; 

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 

43. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při provádění 
geologického průzkumu pro určení 
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včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

množství dostupných zásob plynu 
z břidlice v Unii a žádá, aby to bylo 
začleněno do dlouhodobé strategie Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 368
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 
včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

43. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při provádění 
geologického průzkumu pro určení 
množství dostupných zásob plynu 
z břidlice v Unii a žádá, aby to bylo 
začleněno do dlouhodobé strategie Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 369
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 
včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně 
podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, 
včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
provádění geologického průzkumu pro 
určení množství dostupných zdrojů v Unii 
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a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie;

a žádá, aby to bylo začleněno do 
dlouhodobé strategie Unie; v této 
souvislosti zdůrazňuje nutnost věnovat 
zvláštní pozornost negativním 
environmentálním dopadům těžby plynu 
z břidlice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. je toho názoru, že některé země, jako 
je Čína, přiznaly strategickou úlohu 
rozvoji domácího odvětví obnovitelných 
zdrojů energie určené na vývoz, a 
podporují proto místní podniky tím, že jim 
zaručují snadný přístup k levnému 
kapitálu a k infrastruktuře; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila politický rámec, 
který posílí konkurenceschopnost a 
přitažlivost evropského investičního 
prostředí pro odvětví obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 

44. zdůrazňuje, že strategie EU pro 
snižování emisí uhlíku by se měla zaměřit 
na realizaci strategií pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii s cílem 
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přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání 
CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

přiblížit se hospodářství  založenému na 
nefosilních palivech; konstatuje, že 
tradiční i netradičí zdroje zemního plynu 
jsou významné pro snížení emisí uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání 
CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

44. je toho názoru, že zemní plyn je 
nejvhodnějším fosilním palivem 
v mezidobí před přechodem k hospodářství 
založenému na obnovitelných zdrojích 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech,
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iniciativy pro zachycování a ukládání 
CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání 
CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

44. je toho názoru, že v krátkodobém až 
střednědobém horizontu přechodné fáze 
k hospodářství založenému na nefosilních 
palivech je zemní plyn nezbytným zdrojem 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání 
CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na 

44. je toho názoru, že v mezidobí 
přechodné fáze k hospodářství založenému 
na nefosilních palivech je zemní plyn 
nezbytným zdrojem energie, který 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení emisí uhlíku; dále, jelikož 
zemní plyn je stávajícím zdrojem, by se 
financování výzkumu a vývoje mělo 
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elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

zaměřit na větší čistotu stávajících zdrojů, 
např. na elektrárny spalující zemní plyn a 
jiné emise biopaliv;  

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu nejrychlejší a nejsnadnější 
způsob, jak snížit emise uhlíku před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání CO2 
v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

44. je toho názoru, že v mezidobí 
představují tradiční i netradiční zdroje 
zemního plynu jeden z nejrychlejších a 
nejsnadnějších způsobů, jak snížit emise 
uhlíku ve vztahu k cíli nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 před 
přechodem k hospodářství založenému na 
nefosilních palivech, žádá proto, aby se 
iniciativy pro zachycování a ukládání CO2 
v rámci plánu SET zaměřily také na 
elektrány, jež používají plyn jako palivo, a 
na další emise biopaliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. vítá, že systém obchodování 
s emisemi EU předjímá významný 
mechanismus solidarity ve prospěch 
členských států střední a východní 
Evropy, a naléhavě vyzývá jejich vlády, 
aby těchto finančních prostředků, jakož i 
strukturálních fondů, využily s cílem 
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urychlit nahrazení starých neefektivních 
elektráren a také modernizovat stávající 
fond budov; 

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, 
jako je zplynování a zkapalňování uhlí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, 
jako je zplynování a zkapalňování uhlí;

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k účinným, a proto čistým technologiím
výroby energie na základě zplynování uhlí;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 380
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním
domácím zdrojem energie, a proto by Unie
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu
k technologiím čistého spalování uhlí, jako 
je zplynování a zkapalňování uhlí;

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí domácím 
zdrojem energie, jenž odpovídá za největší 
podíl znečištění v důsledku emisí 
skleníkových plynů, a proto by mělo být 
nahrazeno méně škodlivými 
technologiemi;  zdůrazňuje, že výzkum 
směřující k technologiím čistého spalování 
uhlí, jako je zplynování a zkapalňování 
uhlí, by měl vykazovat významné snížení 
emisí uhlíku, v opačném případě by Unie 
měla své zdroje zaměřit na slibnější 
technologie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, jako 
je zplynování a zkapalňování uhlí;

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, jako 
je zachycování a ukládání CO2 , 
zplynování a zkapalňování uhlí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 382
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, jako 
je zplynování a zkapalňování uhlí;

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu 
energetické politiky, je uhlí stále hlavním 
domácím zdrojem energie, a proto by Unie 
měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, jako 
je zachycování a ukládání CO2 , 
zplynování a zkapalňování uhlí;

Or. de

Pozměňovací návrh 383
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. připomíná, že rozvoj nových 
a stávajících jaderných elektráren bude 
zásadní pro zajištění evropské poptávky 
po nefosilních palivech; proto by Evropa 
měla zintenzívnit výzkum v oblasti jaderné 
energie příští generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
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být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, a proto je 
třeba podstatně navýšit zdroje přidělené 
na tyto podprogramy;

být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, proto 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby v rámci příštího rozpočtového 
a finančního rámce upřednostnily tuto 
oblast politiky a zdvojnásobily 
financování výzkumu, vývoje a 
ukázkových projektů v oblasti energetiky, 
včetně značného navýšení budoucího 
rozpočtu EU, zejména pro obnovitelné 
zdroje energie, inteligentní sítě a 
energetickou účinnost do roku 2020 
v porovnání se současnou úrovní; v této 
souvislosti připomíná, že financování 
plánu SET by mělo v souladu s 
hodnocením Komise přesahovat částku ve 
výši 1,5 miliardy EUR ročně ; 

Or. en

Pozměňovací návrh 385
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, a proto je 
třeba podstatně navýšit zdroje přidělené na 
tyto podprogramy;

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, a proto je 
třeba podstatně navýšit zdroje přidělené na 
tyto podprogramy; zdůrazňuje, že metody 
přidělování prostředků by měly 
zohledňovat odlišný potenciál členských 
států, pokud jde o činnosti v rámci 
výzkumu a vývoje; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
být hlavní prioritou 8. rámcového
programu pro výzkum a vývoj, a proto je 
třeba podstatně navýšit zdroje přidělené 
na tyto podprogramy;

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj; připomíná, 
že by mělo následovat přiměřené 
financování na podporu čistých, 
udržitelných a účinných energetických 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií by měl 
být hlavní prioritou 8. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj, a proto je 
třeba podstatně navýšit zdroje přidělené na 
tyto podprogramy;

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti 
inovace energetických technologií se 
zvláštním zaměřením na nové technologie 
obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti by měl být hlavní 
prioritou 8. rámcového programu pro 
výzkum a vývoj, a proto je třeba podstatně 
navýšit zdroje přidělené na tyto 
podprogramy;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. vítá pokrok, kterého již bylo dosaženo 
zavedením společných technologických 
iniciativ při sbližování průmyslu, výzkumu 
a veřejných institucí při vytváření přidané 
hodnoty pro Evropu; věří, že zkušenosti se 
společnými technologickými iniciativami 
by měly být využity na podporu rozvoje 
„Silicon Valley pro energetiku“, a tak 
zajistit vůdčí postavení Evropy, pokud jde 
o udržitelné zdroje energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. připomíná, že výzkum v oblasti 
energetiky by měl nejen přispět ke snížení 
emisí skleníkových plynů a posílení 
bezpečnosti dodávek, ale také zvýšit 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; v této souvislosti se domnívá, že 
zapojení do procesu standardizace spolu se 
strategickými partnery EU (tj. Čína, 
Japonsko, Indie, Rusko a USA), pokud jde 
o nové energetické technologie, jako jsou 
elektromobily, je zásadní pro zajištění 
toho, aby evropské inovace obstály na 
mezinárodním trhu;

48. připomíná, že výzkum v oblasti 
energetiky by měl nejen přispět ke snížení 
emisí skleníkových plynů a posílení 
bezpečnosti dodávek, ale také zvýšit 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; v této souvislosti se domnívá, že 
zapojení do procesu standardizace spolu se 
strategickými partnery EU (tj. Čína, 
Japonsko, Indie, Rusko a USA), pokud jde 
o nové energetické technologie, jako jsou 
elektromobily, je zásadní pro zajištění 
toho, aby evropské inovace obstály na 
mezinárodním trhu; pro účely zajištění 
účinného a spravedlivého přenosu 
technologií dále  vyzývá EU a její 
mezinárodní obchodní partnery ke 
spolupráci na inicitivách, jež otevřou trh 
technologiím šetrným k životnímu 
prostředí, s dlouhodobým cílem nulových 
tarifních překážek těchto technologií; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. připomíná, že výzkum v oblasti 
energetiky by měl nejen přispět ke snížení 
emisí skleníkových plynů a posílení 
bezpečnosti dodávek, ale také zvýšit 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; v této souvislosti se domnívá, že 
zapojení do procesu standardizace spolu se 
strategickými partnery EU (tj. Čína, 
Japonsko, Indie, Rusko a USA), pokud jde 
o nové energetické technologie, jako jsou 
elektromobily, je zásadní pro zajištění 
toho, aby evropské inovace obstály na 
mezinárodním trhu;

48. připomíná, že výzkum v oblasti 
energetiky by měl nejen přispět ke snížení 
emisí skleníkových plynů a posílení 
bezpečnosti dodávek, ale také zvýšit 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; v této souvislosti se domnívá, že 
zapojení do procesu standardizace spolu se 
strategickými partnery EU (tj. Čína, 
Japonsko, Indie, Rusko a USA), pokud jde 
o nové nízkouhlíkové energetické
technologie, jako jsou elektromobily, je 
zásadní pro zajištění toho, aby evropské 
inovace obstály na mezinárodním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Nový nadpis za bodem 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nízkouhlíková doprava a nové 
technologie

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. zdůrazňuje význam začlenění 
nízkouhlíkové dopravy do nové 
energetické strategie a s ní souvisejících 
oblastí politiky vzhledem k jejich 
vzájemnému propojení; opakuje, že 
směřování k dopravě šetrnější k životnímu 
prostředí spočívá ve využití plného 
potenciálu veškerých rozličných 
technologií, jako jsou efektivnější 
spalovací motory, alternativní paliva –
např. udržitelná biopaliva a bioplyn, 
zkapalněný ropný plyn (LPG) a stlačený 
zemní plyn (CNG), elektrická a hybridní 
vozidla, inteligetní dopravní systémy, 
rozšíření a zlepšení železniční dopravy 
zboží a osob na základě lepší 
interoperability a přijetí společných 
norem; vyzývá k lepší integraci různých 
druhů dopravy včetně vytvoření „zelených 
koridorů“ pro dopravu v Evropě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. domnívá se, že efektivním způsobem 
snížení spotřeby energie by bylo zahájení 
výzkumu v oblasti alternativ k tradičním 
surovinám a stavebním materiálům, 
jejichž produkce není tak energeticky 
náročná;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 394
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. věří, že elektrická mobilita je 
udržitelnou možností pro vyšší 
energetickou účinnost, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podpořily odpovídající 
výzkum a vývoj; 

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48b. kromě zajištění podpory výzkumu 
a vývoje v oblasti nových technologií 
a stanovování ambiciózních norem pro 
energetickou výkonnost motorů na fosilní 
pohon zdůrazňuje potřebu odstranit 
technické překážky používání nových 
technologií, např. zajištěním toho, aby 
dobíjení elektrických vozidel mohlo tvořit 
součást řízení elektrických sítí a také aby 
toto dobíjení probíhalo v situacích vysoké 
produkce elektřiny z obnovitelnmých 
zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48c. v této souvislosti naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
elektrická vozidla společně s rozvojem 
inteligentních elektrických a skladovacích 
systémů, supersítí a inteligentních sítí a 
kombinace tepelné a elektrické energie 
atd., např. prostřednictvím akčního plánu 
na podporu ekologických vozidel a 
vytvořením obecných regulačních rámců;    

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48d. zdůrazňuje zásadní význam 
koordinovaného úsilí, jež zajistí, aby 
mohla být elektrická vozidla používána a 
dobíjena v celé EU, aniž by bylo zapotřebí 
technických úprav, např. prostřednictvím 
navržení mezinárodní standardizace 
zásuvek, předávání údajů a baterií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 48 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48e. vyzývá členské státy, aby se 
zkoordinovaly tak, aby žádné vnitrostátní 
požadavky zbytečně nezpomalily vývoj 
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nových technologií v oblasti paliv ani 
nevedly k jejich zdražení;  

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

49. zdůrazňuje význam inteligentních 
měřičů pro spotřebitele, aby mohli lépe 
sledovat svou poptávku s cílem zredukovat 
období špiček a převést poptávku na 
období s nízkými tarify, uzavírat dohody 
odpovídající poptávce a zlepšit 
energetickou účinnost ve svých 
domovech; je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
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prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné; zdůrazňuje, že tomu tak 
bude v případě pozitivních výsledků 
celkového posouzení nákladů a přínosů a 
bude-li zajištěna ochrana uživatelů 
s nízkými příjmy a jejich soukromí, a 
vyzývá proto Komisi a Agenturu pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů, aby toto posouzení doporučily 
členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné; připomíná, že zpráva 
Parlamentu z vlastního podnětu o nové 
digitální agendě pro Evropu: 2015.eu 
stanovila politický cíl spočívající v tom, 
aby 50 % evropských domácností bylo 
vybaveno inteligentními měřiči do roku 
2015; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné, především v důsledku 
zákonné povinnosti členských států 
zajistit, aby alespoň 80 % spotřebitelů bylo 
vybaveno systémy inteligentního měření 
do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
rozsáhlých informačních kampaní, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

49. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
celoevropských informačních kampaní a
vzdělávacích programů v oblasti 
energetické účinnosti, jejichž 
prostřednictvím by občané byli 
informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, 
že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho 
úspěch nezbytné;

Or. el



PE448.829v01-00 86/97 AM\830437CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 404
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. domnívá se, že informovaní zákazníci 
a veřejnost mohou ovlivnit trh tím, že 
budou činit vědomá rozhodnutí; vítá proto 
iniciativy, jako je Evropské fórum pro 
jadernou energii (ENEF), v jehož rámci 
může mnoho zainteresovaných stran 
diskutovat o otázkách společného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 405
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. domnívá se, že zateplování budov 
a recyklování materiálu a energie 
z městského a průmyslového odpadu by 
mohlo spotřebitelům přinést značný 
užitek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 406
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. podporuje iniciativy doprovázející 
postupnou úpravu potřeb v oblasti 
lidských zdrojů v souvislosti s přechodem 
ke skladbě zdrojů energie s nízkými 
emisemi CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 49 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49b. je toho názoru, že informovaný 
zákazník a občan ovlivní trh vhodným 
způsobem; proto podporuje iniciativy, 
jako je Evropské fórum pro jadernou 
energii aj., které umožňují diskusi mnoha 
zainteresovaných stran; 

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. žádá Komisi, aby sledovala provádění 
třetího balíčku pro vnitřní trh, pokud jde 
o vnitrostátní opatření, jež mají předcházet 
nedostatku energie, a podala o tom zprávu 
Evropskému parlamentu; připomíná 
členským státům jejich povinnosti, jež 
vyplývají ze stávajících právních předpisů;

50. žádá Komisi, aby sledovala provádění 
třetího balíčku pro vnitřní trh, pokud jde 
o vnitrostátní opatření a podala o tom 
zprávu Evropskému parlamentu; připomíná 
členským státům jejich povinnosti, jež 
vyplývají ze stávajících právních předpisů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 409
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. žádá Komisi, aby sledovala provádění 
třetího balíčku pro vnitřní trh, pokud jde 
o vnitrostátní opatření, jež mají předcházet 
nedostatku energie, a podala o tom zprávu 
Evropskému parlamentu; připomíná 
členským státům jejich povinnosti, jež 
vyplývají ze stávajících právních předpisů;

50. žádá Komisi, aby sledovala provádění 
třetího balíčku pro vnitřní trh, pokud jde 
o vnitrostátní opatření a podala o tom 
zprávu Evropskému parlamentu; připomíná 
členským státům jejich povinnosti, jež 
vyplývají ze stávajících právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 410
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. domnívá se, že je zásadní, aby se 
členské státy do konce roku 2010 dohodly 
na minimálních společných funkčních 
specifikacích pro inteligentní měřicí 
systémy, které by spotřebitelům poskytly 
informace o jejich spotřebě energie 
a způsobech, jak tuto spotřebu co nejlépe 
kontrolovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. vyzývá k přijetí co nejpřísnějších 
bezpečnostních norem pro veškeré zdroje 
energie, mimo jiné na základě programů 
spolupráce mezi členskými státy, s cílem 
řešit výhrady veřejnosti a podpořit širší 
veřejné přijetí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 412
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. připomíná povinnost členských států 
v rámci třetího energetického balíčku  
vytvořit inovativní vzorce pro tvorbu cen, 
např. tím, že přímo či prostřednictvím 
vnitrostátních regulačních orgánů pověří 
elektrárenské podniky, aby zavedly sazby, 
které se budou zvyšovat v případě vysoké 
spotřeby, a to s výslovným cílem motivovat 
k energeticky účinnému chování, snižovat 
spotřebu elektřiny na domácnost a s tím 
spojené emise CO2  a snižovat náklady na 
elektřinu pro domácnosti trpící 
energetickou chudobou; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 413
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 50 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50b. konstatuje, že každoroční počet 
spotřebitelů, kteří změní dodavatele,  v 
členských státech kolísá mezi 0 až 20 %; 
zdůrazňuje, že nabídky na trhu nejsou 
snadno porovnatelné a nedostatek 
dostupných informací představuje 
překážky pro změnu dodavatele a účinnou 
hospodářskou soutěž v rámci 
maloobchodního trhu; připomíná, že 
v rámci třetího energetického balíčku mají 
vnitrostátní regulační orgány povinnost 
zajistit, aby opatření na ochranu 
spotřebitele stanovená ve směrnicích byla 
účinná a aby byla uplatňována; 

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie; věří, že 
vzory faktur vytvořené Občanským 
energetickým fórem založeným Komisí by 
se měly použít jako základ pro 
standardizované faktury za energie v celé 
Unii;

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie;

Or. de
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Pozměňovací návrh 415
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie; věří, že 
vzory faktur vytvořené Občanským 
energetickým fórem založeným Komisí by 
se měly použít jako základ pro 
standardizované faktury za energie v celé 
Unii;

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie; věří, že 
informace obsažené ve vzorech faktur 
vytvořených Občanským energetickým 
fórem založeným Komisí by  měly být 
minimální normou pro všechny faktury za 
energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 416
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie; věří, že 
vzory faktur vytvořené Občanským 
energetickým fórem založeným Komisí by 
se měly použít jako základ pro 
standardizované faktury za energie v celé 
Unii;

51. připomíná energetickému odvětví jeho 
povinnosti v rámci třetího energetického 
balíčku spočívající v zavedení jasných a 
srozumitelných faktur za energie; věří, že 
vzory faktur vytvořené Občanským 
energetickým fórem založeným Komisí by 
se měly použít jako základ pro 
transparentní a ve střednědobém 
horizontu standardizované faktury za 
energie v celé Unii;

Or. en



PE448.829v01-00 92/97 AM\830437CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 417
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Nový nadpis za bodem 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dlouhodobá vize Evropy nezávislé na 
fosilních palivech 

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Anni Podimata

Návrh usnesení
Nový nadpis za bodem 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetická a vnější politika. Evropa 
a třetí země. 

Or. el

Pozměňovací návrh 419
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. zdůrazňuje potřebu koordinovat 
debatu o energetice se sousedními státy, 
které mají velké zásoby alternativních 
typů energie, a společně s EU vyvinout 
programy na podporu čistých typů energie 
a výměnu know-how a technologií; je 
třeba upřednostnit podporu cílů v rámci  
evropsko-středomořské spolupráce a 
středomořského okruhu; 
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Or. el

Pozměňovací návrh 420
Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. znovu opakuje, že nová energetická 
politika musí podpořit dlouhodobý cíl 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů EU o 80–95 % do roku 2050 a 
dosažení nezávislosti na fosilních 
palivech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. konstatuje, že EU pokrývá dovozem 
80 % své poptávky po ropě a v situaci 
vyčerpávání zásob ropy se bude závislost 
na dovozu energie v budoucnu ještě 
zvyšovat; konstatuje, že cena ropy je v 
posledních letech stále nestabilnější, což 
představuje pro evropské spotřebitele a 
společnosti riziko, a proto vyzývá Komisi, 
aby prověřila potenciál a překážky 
rozsáhlého rozvoje nízkouhlíkových 
pohonných hmot, jako je druhá generace 
biopaliv, s cílem snížit riziko pro 
spotřebitele na základě snížení závislosti 
na dovážené ropě; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. s ohledem na neúspěch jednání 
konference COP 15  a vědeckou 
nespolehlivost Mezivládního panelu pro
změnu klimatu, jehož zpráva byla použita 
Komisí jako základ restriktivních politik
v oblasti emisí CO2, je třeba provést revizi 
klimatického a energetického balíčku, 
zejména směrnic 2009/29/ES a 
2009/31/ES a rozhodnutí 2009/406/ES; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 423
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. domnívá se, že hlavní ohrožení práv 
spotřebitele v EU představuje 
nedostatečná konkurence v mnoha 
odvětvích trhu s energií; klíčem k posílení 
hospodářské soutěže v rámci tohoto trhu 
je diverzifikace přepravních cest, fosilních 
zdrojů energie a subjektů na trhu se 
zemním plynem a ropou, zejména v 
zemích, kde z geografických či politických 
důvodů existuje monopol na dovoz 
surovin; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 424
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. domnívá se, že abychom mohli 
vytvořit energetické společenství, musíme 
zajistit našim spotřebitelům ochranu a 
přesné informace o cenách energie a 
transparentnost účtů za energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 51 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51b. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
shromažďovala rozbory zaměřené na 
dlouhodobé činnosti, včetně nabídky 
a poptávky, jakož i skutečných rizik 
a nákladů v případě výpadku dodávek 
v porovnání se skladovací kapacitou, 
různorodosti dodávek a příslušných 
nákladů; tyto rozbory by také měly 
zahrnovat dlouhodobý vývoj strategií 
a energetické politiky v EU a dále analýzy 
způsobů, jak může EU zabránit výpadku 
dodávek a současně směřovat 
k nezávislosti na fosilních palivech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 426
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 51 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51b. s ohledem na summit v Cancúnu je
převědčen, že EU by měla stát v čele úsilí 
o dosažení komplexní, právně závazné 
a amibiciózní dohody a prokázat, že je
schopna jednomyslně vystupovat 
a potvrdit tak svou vedoucí úlohu, a znovu 
zaměřit pozornost na svůj návrh 
jednostranného cíle snížení emisí oxidu 
uhličitého o 30 % do roku 2020; 

Or. el

Pozměňovací návrh 427
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 51 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51c. aby bylo dosahování dlouhodobých 
cílů snažší a nákladově účinnější, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby seriózně 
uvážily přechod k cíli 30% snížení emisí 
CO2 do roku 2020 a zajistily, aby trh pro 
obchodování s emisemi fungoval jako 
katalyzátor pro invesitce do čistších 
výrobních postupů a čistších zdrojů 
energie;

Or. en



AM\830437CS.doc 97/97 PE448.829v01-00

CS

Pozměňovací návrh 428
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi.

52. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
členských států.

Or. en


