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Pozměňovací návrh 1
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pokud nebudou 
jednotlivé země obezřetně uplatňovat své 
závazky vyplývající z Kodaňské dohody, 
podle předpokladů Mezinárodní 
energetické agentury se do roku 2035 
pravděpodobně celosvětově zvýší množství 
uhlíkových emisí o 21 % oproti úrovni z 
roku 2008, což by znemožnilo omezit 
globální oteplování o 2 °C; vzhledem 
k tomu, že tento předpokládaný nárůst 
emisí ve světě je téměř výhradně 
připisován zemím, které nejsou členy 
organizace OECD [1];
[1] Zpráva Mezinárodní energetické 
agentury (IEA) ze dne 9. listopadu 2010 
nazvaná World Energy Outlook 2010

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Mezinárodní energetické agentury jsou 
země EU odpovědné za pouhých 13 % 
celosvětových emisí CO2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že podle směrnice o 
ETS by režim ETS měl podporovat 
snižování emisí skleníkových plynů 
nákladově účinným a hospodárným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 1 (nový) (před bodem 1) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Hlediska průmyslové politiky 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení 

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
významnému snížení průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a nezaměstnanosti, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; zdůrazňuje 
však, že požadované investice na dosažení 
cíle 20% snížení skleníkových plynů byly 
rovněž omezeny, a konstatuje, že zařízení 
mají prospěch z přebytku povolenek 
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nákladů na snižování emisí; v tržní hodnotě ve výši miliard eur;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Lena Ek, Fiona Hall za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že
hospodářská krize vedla ke snížení nákladů 
na snižování emisí;

1. zdůrazňuje, že i když hospodářská krize 
vedla k omezení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
stejně jako k nezaměstnanosti, 
hospodářská krize vedla ke snížení nákladů 
na snižování emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení 

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
odpovídající snižování emisí by nemělo být 
přerušeno, což bude známkou toho, že EU 
je na dobré cestě ke splnění cílů snižování 
emisí;
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nákladů na snižování emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení nákladů 
na snižování emisí;

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a přesunutím či ztrátám mnoha pracovních 
míst; upozorňuje, že jakékoli ztráty DPH 
musí být samy o sobě považovány za 
náklady, které oslabují investiční potenciál
průmyslu; zdůrazňuje, že nelze obecně 
předpokládat, že hospodářská krize vedla 
ke snížení nákladů na snižování emisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení 
nákladů na snižování emisí;

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; v porovnání 
s předpoklady pro běžný stav vedla krize
ke snižování emisí a ke snížení spotřeby 
energie;
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Pozměňovací návrh 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k 
obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu 
a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě 
považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k 
opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení nákladů 
na snižování emisí;

[Netýká se českého znění]

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Čína má světové 
prvenství v zavádění větrných parků, že 
čínští a indičtí výrobci větrných turbín 
patří mezi deset největších světových 
výrobců a že Čína a Tchaj-wan 
v současnosti vyrábějí nejvíce 
fotovoltaických panelů na světových 
trzích; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření na podporu ekologicky 
účinného vývoje a výroby těchto 
technologií a nových inovativních 
technologií potřebných k dosažení 
ambiciózních cílů na snížení emisí 
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skleníkových plynů v EU; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je 
systém EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), vedou již nyní k přemísťování 
výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku 
by tento trend ještě prohloubilo;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je systém 
EU pro obchodování s emisemi (ETS), 
vedou již nyní k přemísťování výroby, a 
obává se, že zvýšení ceny uhlíku by tento 
trend ještě prohloubilo.

2. konstatuje, že podle informací, které 
poskytla různá průmyslová odvětví, 
existují jasné ukazatele, podle nichž 
stávající opatření v oblasti politiky EU 
zaměřené na změnu klimatu, jako je systém 
EU pro obchodování s emisemi (ETS), 
vedou již nyní k přemísťování výroby, a 
obává se, že zvýšení ceny uhlíku by tento 
trend ještě prohloubilo zejména v 
členských státech postižených 
hospodářským poklesem, které realizují 
přísné programy pro udržení hospodářské 
stability;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a.domnívá se, že systém obchodování 
s emisními povolenkami se jako nástroj 
na podporu snížení emisí ukázal 
neúčinný, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zvážily a zavedly nové nástroje, které 
podpoří rozvoj zelených průmyslových 
odvětví, zlepší energetickou účinnost a 
účinné využívání zdrojů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o ETS EU, která tvoří součást 
souboru legislativních opatření EU 2020 
v oblasti energie a změny klimatu, který 
byl schválen v prosinci 2008, s cílem 
zajistit do roku 2020 dvacetiprocentní 
snížení emisí skleníkových plynů oproti 
úrovním z roku 1990;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 2 (nový) (před bodem 3) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Hlediska energetické politiky 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; bere na 
vědomí společné prohlášení výkonných 
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do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr
Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

ředitelů předních evropských 
energetických společností, v němž vyzývají 
EU k přijetí cíle 25% snížení emisí;
domnívá se, že má-li EU splnit svůj 
dlouhodobý cíl do roku 2050 snížení emisí 
domácností o 80–95 %, který schválila
Evropská rada a potvrdila Komise ve svém 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
Evropská rada, bude muset po splnění cíle
alespoň 25% snížení emisí domácností do 
roku 2020 urychlit své úsilí; požaduje
proto, aby Komise předložila návrh na 
závazné cíle snížení emisí na období po 
roce 2020 v souladu s hlavními směry 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050,
které umožní dosáhnout dlouhodobých cílů 
co nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr 
Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do snižování emisí by vedl 
k vyšším nákladům v pozdější fázi; 
upozorňuje na studie, ze kterých vyplývá, 
že má-li EU účinně splnit svůj dlouhodobý 
cíl do roku 2050, který opětovně dne 4. 
února 2011 potvrdila Evropská rada, pouhé 
dosažení 20% nížení emisí do roku 2020 
nestačí; vítá proto záměr Komise 
navrhnout hlavní směry, které umožní 
dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady už od nynějška;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr 
Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
jakýkoli odklad investic do snížení emisí 
CO2 by vedl k vyšším nákladům v pozdější 
fázi; domnívá se, že má-li EU splnit svůj 
dlouhodobý cíl do roku 2050, který 
opětovně dne 4. února 2011 potvrdila 
Evropská rada, bude muset po splnění cíle 
20% snížení emisí do roku 2020 urychlit 
své úsilí; vítá proto záměr Komise 
navrhnout hlavní směry, které umožní 
dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr 

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
urychlit své úsilí; vítá proto záměr Komise 
navrhnout hlavní směry, které umožní 
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Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na
náklady;

dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr 
Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším způsobem s ohledem na 
náklady;

3. souhlasí s předpokladem Komise a 
Mezinárodní energetické agentury, že 
odklad investic do energetických 
nízkouhlíkových technologií by vedl k 
vyšším nákladům v pozdější fázi; domnívá 
se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl 
do roku 2050, který opětovně dne 4. února 
2011 potvrdila Evropská rada, bude muset 
po splnění cíle 20% snížení emisí do roku 
2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr 
Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co 
nejúčinnějším a nejúčelnějším způsobem s 
ohledem na náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že podle sdělení Komise 
nazvaného Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 (KOM(2011) 
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112) představuje snížení emisí 
skleníkových plynů o 25 % do roku 2020 
z hlediska nákladů nejúčinnější cíl a že 
tohoto cíle může být dosaženo úplnou 
realizací cíle zlepšení energetické 
účinnosti o 20 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států; plně 
podporuje závěry, které vyplývají 
z nedávných sdělení Komise Plán 
energetické účinnosti 2011 (KOM(2011) 
109) a Plán pro nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 (KOM(2011) 
112), že politiky v oblasti energetické 
účinnosti jsou klíčové pro další snižování 
uhlíkových emisí; odsuzuje skutečnost, že 
energetické účinnosti nebyla při jednání 
Evropské rady dne 4. února 2011 o 
prioritách v oblasti energetiky přiznána 
vyšší priorita;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení zlepšení 
energetické účinnosti o 20 % podle 
původních očekávání pro rok 2020 v 
důsledku nedostatečného nasazení a 
nedostatečných ambicí na straně členských 
států; konstatuje, že 20% zlepšení 
energetické účinnosti neznamená 
odpovídající snížení spotřeby energie na 
hlavu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států; je 
přesvědčen, že závazná opatření v oblasti 
zlepšení energetické účinnosti by měla být 
doplněna závaznými cíli pro oblast 
energetické účinnosti alespoň o 20 % do 
roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států a kvůli 
nezávazné povaze těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně členských států;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že 
EU neplní stanovené cíle dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 % podle původních 
očekávání pro rok 2020 v důsledku 
nedostatečného nasazení a nedostatečných 
ambicí na straně Evropské komise a 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na skutečnost, že EU a 
členské státy neinvestovaly dostatečně do 
snížení emisí CO2 nebo zlepšení 
energetické účinnosti ve stavebnictví a v 
dopravě; vyzývá Komisi a členské státy, 
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aby zajistily, že se opatřením na zlepšení 
energetické účinnosti budov nebo systémů 
vytápění a chlazení ve městech dostane 
větší míry financování jak v rámci 
přezkumu stávajícího finančního rámce, 
tak v rámci budoucích finančních 
výhledů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s cílem snížit znečištění v odvětví dopravy 
přiznaly prioritu investicím do rozvoje 
celoevropské inteligentní elektrické sítě 
schopné využívat energii vytvořenou na 
místní a regionální úrovni z obnovitelných 
zdrojů a které by pomohly rozvíjet i 
infrastrukturu potřebnou k provozu 
elektrických automobilů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. připomíná skutečnost, že stávající cíl 
20% snížení emisí je založen na skladbě 
energetických zdrojů, která v některých 
členských státech zahrnuje i jadernou 
energii; vítá rozhodnutí Komise provést u 
jaderných elektráren v EU testy odolnosti 
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proti otřesům s cílem umožnit přijetí 
potřebných opatření na zajištění jejich 
bezpečnosti; je přesvědčen, že rozhodnutí 
některých členských států uzavřít některé 
stávající jaderné reaktory a zvýšené 
investice do stavby nových jaderných 
elektráren by mohla v některých 
členských státech vést k přezkoumání 
vnitrostátních opatření přijatých 
s ohledem na dosažení stávajícího cíle 
20% snížení emisí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá skutečnost, že podle nedávno 
předložených vnitrostátních akčních 
plánů pro obnovitelnou energii EU řádně 
plní cíle stanovené do roku 2020, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie; varuje, že 
skutečné dosažení těchto cílů závisí na 
důsledném uplatňování akčních plánů a 
vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala 
jejich realizaci a v případě potřeby 
přijímala opatření k nápravě; je 
znepokojen možným snížením investic do 
obnovitelných zdrojů energie 
v budoucnosti v důsledku nestabilního 
investičního prostředí v období po roce 
2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá, že EU řádně plní cíle stanovené do 
roku 2020, pokud jde o obnovitelné zdroje 
energie, které by mohly být podle názoru 
Komise překročeny, pokud členské státy 
plně zrealizují své vnitrostátní akční plány 
pro obnovitelné zdroje energie a pokud se 
zlepší nástroje financování; zdůrazňuje, 
že je přesto zapotřebí lépe začlenit 
obnovitelné zdroje energie do jednotného 
evropského trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vyzývá EU, aby vyvinula větší úsilí na 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie v odvětví výroby elektřiny na 40 % 
do roku 2020 a aby vytvořila podmínky 
pro vznik inteligentních sítí s cílem zajistit 
stále větší decentralizaci výroby energie; 
zdůrazňuje, že s ohledem na dosažení 
tohoto cíle je třeba zvýšit investice do 
projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie, zdůrazňuje 
však, že Komise musí bezodkladně zahájit 
sledování skutečné realizace plánu na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit, že
pokroku bude skutečně dosaženo 
v souladu s plánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie; konstatuje, že 
je zapotřebí většího úsilí s cílem 
dosáhnout účinného rozsáhlého uplatnění 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
konkurenceschopnějšího a integrovaného 
trhu EU s energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie; žádá, aby byly 
právně závazné cíle pro obnovitelnou 
energii zvýšeny z 20 % na 30 % do roku 
2020 a na 45 % do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle 
stanovené do roku 2020, pokud jde o 
obnovitelné zdroje energie;

5. vítá skutečnost, že EU pokračuje 
v plnění cílů stanovených do roku 2020, 
pokud jde o obnovitelné zdroje energie;
přesto zdůrazňuje, že tyto cíle by měly být 
více zaměřeny na energetickou účinnost a 
úspory energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že v důsledku řady tržních 
a regulačních překážek není stále možné 
využívat množství příležitostí k úspoře 
energie v EU; požaduje, aby byly 
stanoveny cíle pro používání 
obnovitelných energií, aby byly přijaty 
výrobní normy pro energeticky účinné 
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výrobky a automobily s cílem podpořit 
ekologicky zodpovědný nákup ze strany 
veřejnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 44
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. lituje, že EU investuje příliš málo 
prostředků do bezuhlíkových a 
nízkouhlíkových technologií s výjimkou 
jaderné energie navzdory skutečnosti, že 
evropské společnosti stojí v této oblasti v 
čele a jsou závislé na získávání dotací;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřící 
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení;

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení;
připomíná požadavek Parlamentu, aby byl 
jako jeden z politických cílů přijat 
požadavek na vybavení 50 % domácností 
v Evropě do roku 2015 inteligentními 
měřicími přístroji [1];
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[1] Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 5. května 2010 o nové digitální 
agendě pro Evropu: 2015.eu 
(2009/2225(INI))

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřící 
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení;

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a normalizačním 
pověření č. 441 uděleném CEN, 
CENELEC a ETSI dne 12 března 2009 v 
oblasti měřicích přístrojů k vývoji 
otevřené architektury pro měřidla energií 
a žádá Komisi, aby co nejdříve předložila 
určitá doporučení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřící 
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
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co nejdříve předložila určitá doporučení; co nejdříve předložila určitá doporučení 
k jejich plnému využití, přičemž by měla 
věnovat zvláštní pozornost vypracování 
norem a potenciálu inteligentních 
měřicích přístrojů z hlediska úspory 
energie;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřící 
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení;

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí
přístroje při začleňování elektrické energie 
z různých zdrojů, včetně obnovitelných 
zdrojů; vítá práci, kterou odvedla pracovní 
skupina v oblasti inteligentních měření a 
žádá Komisi, aby co nejdříve předložila 
určitá doporučení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 49
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřící 
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení;

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí
přístroje při začleňování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou 
odvedla pracovní skupina v oblasti 
inteligentních měření a žádá Komisi, aby 
co nejdříve předložila určitá doporučení a 
legislativní návrhy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že informační a 
komunikační technologie by mohly zlepšit 
dopravní prostředky na silnicích a mohly 
by napomoci konstrukci bezpečnějších, 
inteligentnějších a ekologičtějších 
automobilů v Evropě; opětovně 
zdůrazňuje úlohu digitální agendy, která 
by měla přiznat prioritu ekologickému 
potenciálu inteligentních automobilů a 
inteligentních silnic, stejně jako pilotním 
projektům výzkumu a vývoje pro zařízení 
V2V a V2R;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje, že v souladu se závěry 
Evropské rady ze dne 4. února 2011 by 
měly být technické normy pro inteligentní 
sítě přijaty nejpozději do konce roku 2012;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
přijmout politiky v oblasti standardizace 
informačních a komunikačních 
technologií pro vývoj trhu, který vyžaduje 
interoperabilitu, jež přispěje k urychlení 
práce na technických standardech pro 
elektrické automobily a inteligentní sítě a 
inteligentní měřicí přístroje, s ohledem na 
její dokončení do roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur je základním předpokladem, 
má-li se dosáhnout evropských 
energetických cílů a cílů v oblasti změny 
klimatu v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur je základním předpokladem, 
má-li se dosáhnout evropských 
energetických cílů a cílů v oblasti změny 
klimatu v souladu se stanoveným 
harmonogramem; zdůrazňuje, že nové 
projekty v oblasti infrastruktur musí být 
v souladu s cíli na ochranu klimatu a 
životního prostředí a musí odpovídat 
dlouhodobé politice EU v oblasti 
energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur je základním předpokladem, 
má-li se dosáhnout evropských 
energetických cílů a cílů v oblasti změny 
klimatu v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur s důrazem na inovaci a 
energetickou účinnost je základním 
předpokladem, má-li se dosáhnout 
evropských energetických cílů a cílů v 
oblasti změny klimatu v souladu se 
stanoveným harmonogramem;

Or. el

Pozměňovací návrh 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur je základním předpokladem, 
má-li se dosáhnout evropských 
energetických cílů a cílů v oblasti změny 
klimatu v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích 
postupů pro nové projekty v oblasti 
infrastruktur a nalézání nových způsobů 
financování je základním předpokladem, 
má-li se dosáhnout evropských 
energetických cílů a cílů v oblasti změny 
klimatu v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá dohodu o použití nevyužitých 
prostředků evropského programu pro 
hospodářskou obnovu (energetické 
projekty) k vytvoření specializovaného 
finančního nástroje na podporu iniciativ 
v oblasti udržitelné energie na místní a 
regionální úrovni; vyzývá k důkladnému 
sledování tohoto nástroje s cílem 
zhodnotit, zda může takové financování 
představovat model budoucích nástrojů 
financování investic do udržitelných a 
nízkouhlíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že dotováním cen energie a 
neuplatňováním žádných omezení ani 
kvót na emise CO2 dosahují některé země 
komparativních výhod; zdůrazňuje, že 
vzhledem k tomu, že u těchto zemí nejsou 
emise CO2 omezené a jsou tudíž levnější, 
mohou být tyto země méně ochotné 
připojit se k mnohostranné dohodě o 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 3 (nový) (před bodem 8)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Hlediska výzkumu a inovace 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že cíl vynaložit výdaje ve 
výši 3 % HDP na výzkum vychází z 
předpokladu, že o výdaje na investice se 
podělí soukromý (2 %) a veřejný (1 %) 
sektor; konstatuje, že stále existují 
konkrétní problémy, pokud jde o plnění 3% 
cíle, zejména v oblasti soukromých výdajů 
na výzkum; upozorňuje, že nedostatečný 
závazek v oblasti vynaložených nákladů na 
výzkum poškozuje rozvoj technologií 
šetrných ke klimatu;

8. upozorňuje, že cíl vynaložit výdaje ve 
výši 3 % HDP na výzkum vychází z 
předpokladu, že o výdaje na investice se 
podělí soukromý (2 %) a veřejný (1 %) 
sektor; konstatuje, že stále existují 
konkrétní problémy, pokud jde o plnění 3% 
cíle, zejména v oblasti soukromých výdajů 
na výzkum; upozorňuje, že nedostatečný 
závazek v oblasti vynaložených nákladů na 
výzkum poškozuje rozvoj technologií 
šetrných ke klimatu a vyzývá k vytvoření 
přechodného minimálního závazného cíle 
pro financování veřejného a soukromého 
výzkumu ve výši 1,5 % HDP až do roku 
2015;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že cíl vynaložit výdaje ve 
výši 3 % HDP na výzkum vychází z 
předpokladu, že o výdaje na investice se 

8. upozorňuje, že politický cíl vynaložit 
v rámci strategie Evropa 2020 výdaje ve 
výši 3 % HDP na výzkum vychází z 
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podělí soukromý (2 %) a veřejný (1 %) 
sektor; konstatuje, že stále existují 
konkrétní problémy, pokud jde o plnění 3% 
cíle, zejména v oblasti soukromých výdajů 
na výzkum; upozorňuje, že nedostatečný 
závazek v oblasti vynaložených nákladů na 
výzkum poškozuje rozvoj technologií 
šetrných ke klimatu;

předpokladu, že o výdaje na investice se 
podělí soukromý (2 %) a veřejný (1 %) 
sektor; konstatuje, že stále existují 
konkrétní problémy, pokud jde o plnění 3% 
cíle, zejména v oblasti soukromých výdajů 
na výzkum; upozorňuje, že nedostatečný 
závazek v oblasti vynaložených nákladů na 
výzkum poškozuje rozvoj energeticky 
vysoce účinných technologií šetrných ke 
klimatu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
dotováním cen energie a neuplatňováním 
žádných omezení ani kvót na emise CO2 
dosahují některé země komparativních 
výhod; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
u těchto zemí nejsou emise CO2 omezené 
a jsou tudíž levnější, mohou být tyto země 
méně ochotné připojit se k mnohostranné 
dohodě o změně klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
dotováním cen energie a neuplatňováním 
žádných omezení ani kvót na emise CO2 
dosahují některé země komparativních 
výhod; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
u těchto zemí nejsou emise CO2 omezené 
a jsou tudíž levnější, mohou být tyto země 
méně ochotné připojit se k mnohostranné 
dohodě o změně klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
dotováním cen energie a neuplatňováním 
žádných omezení ani kvót na emise CO2 
dosahují některé země komparativních 
výhod; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
u těchto zemí nejsou emise CO2 omezené 
a jsou tudíž levnější, mohou být tyto země 
méně ochotné připojit se k mnohostranné 
dohodě o změně klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že 9. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
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dotováním cen energie a neuplatňováním 
žádných omezení ani kvót na emise CO2 
dosahují některé země komparativních 
výhod; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
u těchto zemí nejsou emise CO2 omezené a 
jsou tudíž levnější, mohou být tyto země 
méně ochotné připojit se k mnohostranné 
dohodě o změně klimatu;

dotováním cen energie a neuplatňováním 
žádných omezení ani kvót na emise CO2 
dosahují některé země mimo EU 
komparativních konkurenčních výhod; 
zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že u 
těchto zemí nejsou emise CO2 omezené a 
jsou tudíž levnější, mohou být tyto země 
méně ochotné připojit se k mnohostranné
globální dohodě o boji proti globálnímu 
oteplování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že by se měla jako první přijmout ta
opatření na snížení emisí, která jsou z 
hlediska nákladů nejúčinnější;

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že by EU měla usilovat o dosažení svých 
dlouhodobých cílů v oblasti ochrany 
klimatu z hlediska nákladů co nejúčinněji, 
přičemž by měla zajišťovat, že slibným 
inovativním technologiím se dostane 
podpory tak, aby mohly být včas uplatněny 
na trhu a zabránit investicím, které EU 
dlouhodobě uzavřou do infrastruktur a 
zařízení s vysokými emisemi uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že by se měla jako první přijmout ta 

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že by se měla jako první přijmout ta 
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opatření na snížení emisí, která jsou z 
hlediska nákladů nejúčinnější;

opatření na snížení emisí CO2, která jsou z 
hlediska nákladů nejúčinnější; je 
přesvědčen, že členské státy by měly mít 
při stanovení priorit, pokud jde o 
načasování opatření na omezení emisí na 
vlastním území, možnost uplatňovat 
zásadu subsidiarity;

Or. pl

Pozměňovací návrh 67
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že by se měla jako první přijmout ta
opatření na snížení emisí, která jsou z 
hlediska nákladů nejúčinnější;

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, 
že EU by se měla snažit přijmout z 
hlediska nákladů nejúčinnější opatření, 
díky nimž je možné dosáhnout snížení 
emisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že přechod k 30% snížení 
emisí do roku 2020 ve srovnání s rokem 
1990 předpokládá globální a komplexní 
dohodu pro období po roce 2012 a 
vyžaduje, aby se i ostatní vyspělé země 
zavázaly ke srovnatelnému snížení emisí a 
aby vyspělejší rozvojové země přispěly 
způsobem odpovídajícím jejich 
odpovědnosti a příslušným kapacitám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. je přesvědčen, že cíl snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % 
oproti roku 1990 by měl být přijat až 
v případě, že bude dosaženo mezinárodní 
dohody o období po Kjótu obsahující 
neměnné cíle a pevné závazky všech 
průmyslově vyspělých států světa;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 4 (nový) (před bodem 11)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Opatření v oblasti energetiky

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
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klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU
umožnilo snížit emise domácností do roku 
2020 o 25 % podle Komise a o 30 % podle 
jiných analýz; konstatuje, že podle plánu 
Komise do roku 2050 by úroveň 25% 
snížení emisí domácností vedla k tomu, 
aby dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % 
bylo dosaženo nákladově účinným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 11 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
prioritou v rámci budoucích politických 
opatření zaměřených na změnu klimatu; 
uznává, že dosažení cíle EU v oblasti 
energetické účinnosti omezit spotřebu o 20 
% do roku 2020, by EU umožnilo splnit 
závazky, které spočívají ve snížení emisí 
do roku 2020 o 20 % i více, jak to stanoví 
Plán přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství; domnívá se, že podle 
hodnocení dopadu, které vypracovala 
Komise, tato úroveň snížení by stále vedla 
k tomu, aby dlouhodobého cíle snížení o 
80–95 % bylo dosaženo nákladově 
účinným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení emisí 
skleníkových plynů oproti úrovni z roku 
1990 o 80–95 % bylo dosaženo nákladově 
účinným způsobem;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % 
v průmyslově vyspělých zemích jako celku
bylo dosaženo nákladově účinným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 

11. žádá, aby energetická účinnost byla 
jednou z priorit v rámci budoucích 
politických opatření zaměřených na změnu 
klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti omezit 
spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU 
umožnilo splnit závazky, které spočívají ve 
snížení emisí do roku 2020 o 20 %; 
domnívá se, že podle hodnocení dopadu, 
které vypracovala Komise, tato úroveň 
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snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo 
dosaženo nákladově účinným způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 77

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že z analýzy možností 
nákladově co nejúčinnějšího snížení 
emisí, kterou nechala vypracovat Komise, 
vyplývá, že postup méně ambiciózní než
25 % do roku 2020 by mohl vést k 
uhlíkově náročným investicím, což by 
později vedlo k výrazně vyšším celkovým 
nákladům za celé období a mohlo by 
v budoucnu vést k vyšším cenám uhlíku 
[1];
__________________
[1] Sdělení Komise nazvané Plán 
přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
(KOM(2011) 112)

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 12 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby zavedla 
vnitrostátní závazné cíle energetických 
úspor pro členské státy v nadcházejícím 
přezkumu právních předpisů EU v oblasti 
energetických úspor a služeb a dále 
vyzývá členské státy plně, aby prováděly 
své závazky v oblasti energetických úspor, 
sledované prostřednictvím vnitrostátních 
akčních plánů pro energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby v budoucí 
směrnici o energetických úsporách a 
službách zavedla vnitrostátní závazné cíle 
energetických úspor na evropské úrovni, 
s cílem zajistit, aby členské státy plně 
prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor prostřednictvím svých
akčních plánů pro energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 12 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
zahájení postupu pro porušení předpisů 
vůči členským státům v případě 
nedodržení jejich závazku provedení ve 
vnitrostátním právu;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor; v této souvislosti 
připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o 
přezkumu akčního plánu pro energetickou 
účinnost (2010/2107(INI)), v němž se 
požaduje přijetí závazných cílů v oblasti 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 12 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti cílů 
do roku 2020, a to tím, že buď zavede 
požadavek, aby vnitrostátní akční plány 
pro energetickou účinnost musela schválit 
Komise, nebo prostřednictvím dalších 
opatření v souvislosti s trhem s energiemi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 83
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné 
kroky, kterými zajistí, aby členské státy 
plně prováděly své závazky v oblasti 
energetických úspor, a to tím, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční 
plány pro energetickou účinnost musela 
schválit Komise, nebo aby Komise byla 
zodpovědná za sledování jejich realizace 
v členských státech, nebo prostřednictvím 
dalších opatření;

Or. lt

Pozměňovací návrh 84
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že odvětvový přístup 
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může přispět ke skloubení opatření na 
ochranu klimatu s konkurenceschopností 
a hospodářským růstem; zdůrazňuje 
význam přijetí celostního horizontálního 
odvětvového přístupu pro celý průmysl 
jakožto přidané hodnoty pro mezinárodní 
jednání a evropské cíle v oblasti snížení 
emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 
zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí nejlepší 
nákladově efektivní potenciál dalšího 
snižování; upozorňuje na nevyužitý 
potenciál v oblasti energetické náročnosti 
budov, zejména již existujících budov, a v 
odvětví dopravy, veřejných zakázek a 
výroby, transformace a přenosu energie, 
včetně ústředního vytápění; opakuje, že je 
zásadní přijmout v těchto oblastech 
konkrétní opatření, a poukazuje na 
odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni; upozorňuje na 
značný potenciál zavedení režimu 
povinných energetických úspor pro 
energetický průmysl v souladu s návrhy 
plánu energetické účinnosti Komise, který 
už má v některých členských státech 
kladný dopad;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 
zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

13. zdůrazňuje, že energetické úspory 
dosažené prostřednictvím energetické 
účinnosti zařízení nabízejí v mnohých 
oblastech nejradikálnější prostředky 
dalšího snižování CO2; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti co nejlepší 
energetické náročnosti budov, zejména již 
existujících budov, a v odvětví dopravy 
(včetně letecké dopravy), veřejných 
zakázek, výroby energeticky náročných 
výrobků a transformace a přenosu energie, 
včetně ústředního vytápění a chlazení; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby finanční a technická opatření 
zaměřená na energetické úspory byla 
především a zejména prováděna na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

Or. pl

Pozměňovací návrh 87
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 
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zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni a aby pro 
projekty EU byla vytvořena komunikační 
strategie tak, aby podniky i spotřebitelé 
byli plně informováni;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 
zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zprávy; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a 
energetická účinnost nabízejí v mnohých 
oblastech nejlepší nákladově efektivní 
potenciál dalšího snižování; upozorňuje na 
nevyužitý potenciál v oblasti energetické 
náročnosti budov, zejména již existujících 
budov, a v odvětví dopravy, veřejných 
zakázek a výroby, transformace a přenosu 
energie, včetně ústředního vytápění; 
opakuje, že je zásadní přijmout v těchto 
oblastech konkrétní opatření, a poukazuje 
na odpovídající návrhy začleněné do 
Bendtsenovy zpráva a zprávy paní 
Kolarské-Bobińské; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby opatření zaměřená na 
energetické úspory byla především a 
zejména prováděna na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. připomíná potenciál malých a 
středních podniků v oblasti energetických 
úspor, vzhledem k tomu, že pouze 24 % 
evropských malých a středních podniků se 
dnes aktivně podílí na opatřeních na 
snížení jejich dopadu na životní prostředí, 
zdůrazňuje, že zatímco v každém malém a 
středním podniku je alespoň jeden 
finanční poradce, nemívají tyto podniky 
poradce v oblasti energetických úspor a 
energetické účinnosti, takže malé a 
střední podniky budou potřebovat rovněž 
pomoc odborníků v oblasti životního
prostředí a energetiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že podle údajů Komise 
téměř 8 miliard EUR z fondů EU 
určených pro účely energetické účinnosti 
zůstává nečerpáno[1]; vítá proto záměr 
Komise usnadnit a propagovat využívání 
strukturálních fondů pro energetickou 
renovaci budov; očekává konkrétní 
iniciativy včetně iniciativ v oblasti 
poskytnutí financování;

[1] Rozhovor s ředitelkou generálního 
ředitelství pro energetiku Mary 
Donnellyovou na Euractive.com nazvaný 
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Vrcholná představitelka říká: „EU 
pravděpodobně nesplní cíle v oblasti 
energetické účinnosti“ [Top official: 'EU 
unlikely to meet energy-efficiency goals']
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 13 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že zpřísnění cílů EU 
v oblasti ochrany klimatu by vyžadovalo
zásadní posílení úsilí a zvýšení investic do 
rozvoje a rychlého uplatňování 
udržitelných a nízkouhlíkových 
technologií, inteligentních sítí a 
energetického výzkumu; považuje za 
nezbytné, aby bylo zajištěno dostatečné 
financování Strategického plánu pro 
energetické technologie i po roce 2013; 
zdůrazňuje, že energetická strategie, která 
má ambici splnit cíle v oblasti ochrany 
klimatu překračující 20 %, musí být 
založená na všech energetických 
technologiích šetrných ke klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 14 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;
zejména zdůrazňuje potřebu vzájemného 
propojení spojovacích vedení členských 
států s cílem plně využít rozsáhlé investice 
do nových obnovitelných energií v zemích 
v okolí Severního moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do
kapacity výroby elektřiny a modernizace 
energetické, dopravní a rozvodné
infrastruktury EU do roku 2020, což by 
mělo být financováno zejména pomocí 
sazeb za energii; žádá, aby tyto investice 
byly provedeny s cílem dokončit propojení 
vnitřního trhu s energií, zajistit bezpečnost 
energetických dodávek, zlepšit začlenění 
obnovitelných zdrojů energie do 
evropského energetického systému, zlepšit 
energetickou účinnost a umožnit 
spotřebitelům využívání nových 
technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
nových kapacit na výrobu energie, z nichž 
60–70 % musí být investováno do 
obnovitelných zdrojů energie a do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií, 
zvýšit energetické úspory a výrazně snížit 
uhlíkovou náročnost evropského 
energetického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií,
výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému a 
zásadně zlepšit začleňování obnovitelných 
zdrojů energie;
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Or. de

Pozměňovací návrh 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému, 
přičemž je třeba brát ohled na specifické 
okolnosti každé země, pokud jde o 
energetickou skladbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat 1 trilion EUR do 
modernizace energetické infrastruktury
EU do roku 2020, což by mělo být 
financováno zejména pomocí sazeb za 
energii; žádá, aby tyto investice byly 
provedeny s cílem dokončit propojení 
vnitřního trhu s energií a výrazně snížit 
uhlíkovou náročnost evropského 
energetického systému;

14. konstatuje, že Komise identifikovala 
potřebu investovat tisíc trilionů EUR do 
modernizace energetického systému EU 
do roku 2020, což by mělo být financováno 
zejména pomocí sazeb za energii; žádá, 
aby tyto investice byly provedeny s cílem 
dokončit propojení vnitřního trhu s energií 
a výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 98
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 5 (nový) (před bodem 15)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Opatření v oblasti průmyslové politiky 

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného 
počtu povolenek);

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného 
počtu povolenek);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného 
počtu povolenek);

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného 
počtu povolenek);

15. konstatuje, že Komise navrhuje, aby 
byly ceny uhlíku určovány na základě 
pružnějšího uplatňování evropského 
systému pro obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 

15. je znepokojen tím, že evropský systém 
pro obchodování s emisemi tak, jak je 
v současnosti uplatňován, vede 
k nadměrnému přidělování prostředků a 
k nadměrným ziskům větrných farem, což 
nebylo jeho záměrem; vyzývá proto, aby 
byl evropský systém pro obchodování 
s emisemi v následující fázi uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
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nedocházelo k přidělení nadměrného počtu 
povolenek);

historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného počtu 
povolenek);

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného počtu 
povolenek);

15. vyzývá, aby evropský systém pro 
obchodování s emisemi byl uplatňován 
pružněji a mohly se tak lépe zmapovat 
aktuální údaje o hospodářském rozvoji a 
produkci, nikoli aby se vycházelo z 
historických údajů; je přesvědčen, že 
pravidla pro přidělování povolenek by 
měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých 
investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě 
hospodářského poklesu (např. aby 
nedocházelo k přidělení nadměrného počtu 
povolenek); upozorňuje na obnovení 
důvěryhodnosti evropského systému pro 
obchodování s emisemi, který byl 
v nedávné době vystaven počítačovému 
útoku, během kterého byly odcizeny 
emisní povolenky;

Or. el
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Pozměňovací návrh 105
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. v rámci oprávnění Komise na 
včasnou legislativní iniciativu vybízí 
Komisi, aby vypracovala studii účinku 
pominutí zeměpisného faktoru při 
stanovení měřítek pro odvětví, která jsou 
značně ovlivněna náklady na dopravu; a 
to jak s cílem včas odhalit možné zisky 
větrných farem, tak s cílem zabránit 
únikům uhlíku po vstupu dalšího období 
evropského systému obchodování 
s emisními povolenkami v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že začlenění sektorového 
přístupu do systému obchodování 
s emisními povolenkami EU by zvýšilo 
celkovou ekonomickou účinnost ve všech 
zúčastněných zemích; zdůrazňuje, že 
přínos rozšíření sektorového přístupu na 
další odvětví a země stojí za zvážení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby; zdůrazňuje, že 
jedním z předpokladů pro zahájení stavby 
plynových elektráren by mělo být splnění 
stejných kritérií, jaká musejí v souladu se 
souborem opatření v oblasti ochrany 
klimatu a energie splňovat nové uhelné 
elektrárny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

16. poukazuje na důležitost – jak uvádí 
některé analýzy – technologií pro 
zachycování a ukládání CO2 při snižování 
emisí uhlíku, a to nejen v odvětví 
energetiky; konstatuje, že podle plánu 
Mezinárodní energetické agentury pro 
zachycování a ukládání CO2 bude v roce 
2030 polovina projektů zaměřených na 
zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby; dále 
konstatuje, že uplatňování realizace 
projektů na zachycování a ukládání CO2, 
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za předpokladu, že se tato technologie 
osvědčí, vyžaduje vysokou cenu za CO2 
v rámci evropského systému pro 
obchodování s emisními povolenkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby; zdůrazňuje, že 
uplatňování těchto technologií by nemělo 
omezit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku jako 
přechodných technologií na cestě 
k dlouhodobé výrobě energie bez fosilních 
paliv, a to nejen v odvětví energetiky, 
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roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

přičemž konstatuje, že investice do 
technologií zachycování a ukládání CO2 
by vyžadovaly podstatně vyšší ceny uhlíku, 
než v současnosti; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby; konstatuje, že 
pro komplexní hodnocení případných 
projektů pro zachycování a ukládání CO2 
je nezbytné přijetí ze strany veřejnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 16. poukazuje na rostoucí pozornost, která 
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technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

je věnována technologiím pro zachycování 
a ukládání CO2 při snižování emisí uhlíku, 
a to nejen v odvětví energetiky; konstatuje, 
že podle plánu Mezinárodní energetické 
agentury pro zachycování a ukládání CO2 
bude v roce 2030 polovina projektů 
zaměřených na zachycování a ukládání 
CO2 probíhat v odvětví průmyslové 
výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

16. poukazuje na rostoucí důležitost 
technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 jako dočasného nástroje při 
snižování emisí uhlíku, a to nejen v odvětví 
energetiky; konstatuje, že podle plánu 
Mezinárodní energetické agentury pro 
zachycování a ukládání CO2 bude v roce 
2030 polovina projektů zaměřených na 
zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poukazuje na rostoucí důležitost 16. poukazuje na rostoucí důležitost 
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technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; konstatuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

technologií pro zachycování a ukládání 
CO2 při snižování emisí uhlíku, a to nejen 
v odvětví energetiky; upozorňuje, že podle 
plánu Mezinárodní energetické agentury 
pro zachycování a ukládání CO2 bude v 
roce 2030 polovina projektů zaměřených 
na zachycování a ukládání CO2 probíhat v 
odvětví průmyslové výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
navrhla, jakým způsobem může EU 
nejlépe doplnit opatření Komise na 
zmírnění změny klimatu snahami 
zaměřenými na omezení plynů jiných než 
CO2, jako například HFC, jež představují 
nejrychleji se množící klima znečišťující 
látku na světě, a HFC23; vyzývá Komisi, 
aby podpořila iniciativu na zařazení 
výroby HFC do Montrealského protokolu 
a aby uzavřela dvoustranné dohody se 
třetími zeměmi na omezení HFC23 
s cílem postupného zastavení výroby 
plynů jiných než CO2 a zmírnění HFC23 
nákladově účinným způsobem, jež by cenu 
veřejných zakázek nezatížilo více, než 
stávající ceny uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. bere na vědomí příspěvek jaderné 
energie k omezení emisí oxidu uhličitého, 
protože uzavření jaderných elektráren 
provozovaných na území EU by vedlo 
k 50% zvýšení emisí; sdílí však obavy 
evropských občanů ohledně rizik 
spojených s využíváním jaderné energie a 
vyzývá ke zpřísnění evropského rámce pro 
jadernou bezpečnost a okamžitému 
odstavení jaderných elektráren 
vybavených zastaralými technologiemi; 

Or. el

Pozměňovací návrh 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že pokud jde o 
budoucnost černého a hnědého uhlí, 
neměly by být technologie pro 
zachycování a ukládání CO2 považovány 
za jedinou možnost pro pokračující 
využívání uhlí v hospodářství EU, a že je 
třeba vyvinout a zavést rovněž jiné 
nízkoemisní technologie pro využívání 
uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Oddíl 6 (nový) (před bodem 17)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Opatření v oblasti výzkumu a inovací 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 17 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na 
výzkum energeticky úsporných technologií 
šetrných ke klimatu;

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na 
výzkum energeticky úsporných technologií 
šetrných ke klimatu; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Evropa zaujala vůdčí úlohu 
ve výzkumu technologií na ochranu 
klimatu a energeticky účinných 
technologií a navázala úzkou vědeckou 
spolupráci v této oblasti s mezinárodními
partnery, zejména se zeměmi uskupení 
BRIC;

Or. el

Pozměňovací návrh 120
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 17 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na 
výzkum energeticky úsporných technologií 
šetrných ke klimatu;

[Netýká se českého znění]

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 17 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na 
výzkum energeticky úsporných technologií 
šetrných ke klimatu;

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v osmém rámcovém 
programu pro výzkum a inovace, který by 
měl být důsledně propojen se 
strategickými energetickými 
technologiemi stanovenými 
ve Strategickém plánu pro energetické 
technologie, výrazně zvýší výdaje určené 
na výzkum energeticky úsporných 
technologií šetrných ke klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 17 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na 
výzkum energeticky úsporných technologií 
šetrných ke klimatu;

17. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování 
průlomových technologií je klíčovým 
prvkem v boji proti změně klimatu a 
zároveň nabízí možnost, jak partnery EU 
na celém světě přesvědčit, že emise je 
možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst; 
považuje za zásadní, aby Evropa šla 
příkladem tím, že v rámcovém programu 
výzkumu a v programu v plánu pro 
energetické technologie výrazně zvýší 
výdaje určené na výzkum energeticky 
úsporných technologií šetrných ke klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. upozorňuje na potenciál zemědělství, 
který může představovat významný 
příspěvek v boji proti změně klimatu a 
zejména na potenciál využití 
zemědělských přebytků při výrobě 
udržitelné energie, které mohou 
představovat nový zdroj příjmů pro 
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zemědělce; je přesvědčen, že budoucí 
společná zemědělská politika by měla 
představovat nástroj pomoci členským 
státům při dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a změny klimatu a že 
by měla pomáhat zemědělcům využívat 
přínos ekologického pěstování; je 
přesvědčen, že ekologizace by měla ve 
společné zemědělské politice tvořit součást 
přímých plateb v prvním pilíři s cílem 
zabránit složitým administrativním 
postupům, což bude pro zemědělce 
představovat pobídku k přijímání 
ekologických závazků a zajistí se tím 
stejné uplatňování ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. připisuje zvláštní význam spolupráci 
mezi evropskými mechanismy na ochranu 
patentů v oblasti úspory energií a 
obnovitelných zdrojů energie s cílem 
usnadnit přístup k cennému duševnímu 
vlastnictví, které zůstává nevyužité;
zdůrazňuje potřebu spuštění plánovaného 
evropského patentu v oblasti 
energetických úspor a obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. el
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Pozměňovací návrh 125
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby přizpůsobila 
rozpočet EU potřebám urychlení rozvoje a 
uplatňování nákladově účinných 
nízkouhlíkových technologií zejména 
s ohledem na finančních potřeby 
vyplývající z realizace Strategického plánu 
pro energetické technologie (Plán SET);

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje potřebu omezit emise 
CO2 v odvětví dopravy prostřednictvím 
vytvoření standardizovaných evropských 
infrastruktur pro elektrické automobily a 
zvýšení pobídek pro vývoj udržitelných 
biopaliv druhé generace, které by tvořily 
alternativu vůči fosilním palivům;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Maria Da Graça Carvalho

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

17a. domnívá se, že sektorový přístup 
může být prostřednictvím pomoci při 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a 
prostřednictvím vytvoření podmínek pro 
vznik globálního trhu s uhlíkem rovněž 
součástí mezinárodního rámce pro boj 
proti změně klimatu po roce 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový) (po názvu) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. vítá záměr Komise zaměřit opatření 
v rámci boje proti změně klimatu na 
dlouhodobé dráhy a podporuje myšlenku 
střednědobých cílů, jako například cílů do 
roku 2030; je přesvědčen, že realistické 
střednědobé a dlouhodobé cíle vytvářejí 
jednoznačnější pobídky pro investory a 
udržitelné investice; zpřísnění cílů ve 
stávajícím rámci do roku 2020 může být 
z hlediska investic příliš ambiciózní;

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 18 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že podle hodnocení Komise 
by stanovení vyšších cílů snížení emisí 
vedlo ke snížení dovozu ropy a zemního 
plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 
při odhadované ceně ropy 88 USD za 
barel; konstatuje, že závislost EU na 
dovozu energie by se tak mohla snížit až o 
56 %;

18. konstatuje, že podle hodnocení Komise 
by stanovení vyšších cílů snížení emisí 
vedlo ke snížení dovozu ropy a zemního 
plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 
při odhadované ceně ropy 88 USD za 
barel; konstatuje, že závislost EU na 
dovozu energie by se tak mohla snížit až o 
56 %; dále konstatuje, že se jedná o 
podcenění stávajících a budoucích cen 
ropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 18 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že podle hodnocení Komise 
by stanovení vyšších cílů snížení emisí 
vedlo ke snížení dovozu ropy a zemního 
plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 
při odhadované ceně ropy 88 USD za 
barel; konstatuje, že závislost EU na 
dovozu energie by se tak mohla snížit až o 
56 %;

18. konstatuje, že podle hodnocení Komise 
by stanovení vyšších cílů snížení emisí 
vedlo ke snížení dovozu ropy a zemního 
plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 
při odhadované ceně ropy 88 USD za 
barel; vítá skutečnost, že závislost EU na 
dovozu energie by se tak mohla snížit až o 
56 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení vypouští se
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emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo problém pro průmysl a 
spotřebitele v EU; připomíná však, že 
členské státy mají právo využívat příjmy z 
dražeb povolenek ke zmírnění těchto 
dopadů na z hlediska spotřeby elektrické 
energie náročná průmyslová odvětví 
prostřednictvím státní pomoci a vyzývá 
členské státy, aby rovněž použily část 
těchto příjmů na pomoc spotřebitelům a 
zejména nejvíce zranitelným 
spotřebitelům na omezení spotřeby 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by
zároveň vedlo k dalšímu zvýšení cen 
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by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

elektřiny, což by představovalo významný 
problém pro průmysl a spotřebitele v EU;
domnívá se, že z nedávného průzkumu 
Eurobarometru vyplývá, že stabilní a 
garantované ceny jsou považovány za 
nejdůležitější hledisko spolupráce 
v oblasti energie[1];
[1] Eurobarometr Evropského parlamentu 
ze dne 31. ledna 2011 nazvaný Evropští 
občané a energie 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi
sice slouží jako pobídka pro rozvoj 
nízkouhlíkových technologií, přesto by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje naléhavou potřebu 
přijmout skutečně ambiciózní politiku EU 
v oblasti úspory energie, která by zároveň 
řešila vysoké ceny energií, nestálost cen a 
nadměrnou závislost na dovozu paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 19 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU; konstatuje, že 
pokud v současnosti neprosadíme 
z hlediska nákladů nejúčinnější dráhu pro 
snížení emisí skleníkových plynů o 80 až 
95 % do roku 2050, budou náklady 
průmyslu a spotřebitelů v budoucnosti 
neudržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU; tím by se 
zdražila fosilní paliva a napomohlo tak 
rozvoji investic do obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Lena Ek za skupinu ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 19 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. připomíná, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi 
musí doprovázet ambiciózní opatření 
v oblasti energetické účinnosti s cílem 
zmírnit další zvyšování cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 19 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení 
emisí v systému obchodování s emisemi by 
vedlo k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což 
by představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

19. uznává, že zpřísnění cílů snížení emisí 
v systému obchodování s emisemi by vedlo 
k dalšímu zvýšení cen elektřiny, což by 
představovalo významný problém pro 
průmysl a spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 139

Lena Ek za skupinu ALDE
Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 20 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že s ohledem na 
mezinárodní konkurenceschopnost by 
intenzivnější úsilí EU o zmírnění změny 
klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní 

20. zdůrazňuje možný růst evropské 
konkurenceschopnosti vyplývající 
z inovací a nárůstu investic 
v důsledku přechodu na udržitelné 
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konkurenty EU v podobě nižších nákladů 
a zároveň by vedlo ke vytvoření 
konkurenčních limitů v oblasti technologií 
šetrných ke klimatu pro společnosti v EU; 
domnívá se, že podpis mezinárodní dohody 
by pro konkurenty EU znamenalo vzdát se 
výhod v podobě nižších nákladů, zatímco 
konkurenční limity EU by pravděpodobně 
zůstaly nedotčeny; žádá proto Komisi, aby 
analyzovala, zda by jednotný přechod EU k 
cílům snížení emisí skleníkových plynů 
vyšším než 20 % mohl fungovat jako 
pobídka pro další země k tomu, aby 
přistoupily k dohodě;

hospodářství; konstatuje, že intenzivnější 
úsilí EU o zmírnění změny klimatu by
vedlo k vytvoření konkurenčních limitů v 
oblasti technologií šetrných ke klimatu pro 
společnosti v EU a nových pracovních 
míst, přičemž z hlediska mezinárodní 
konkurenceschopnosti by mohlo 
v některých odvětvích vytvářet výhody pro 
mezinárodní konkurenty EU v podobě 
nižších nákladů; domnívá se, že podpis 
mezinárodní dohody by pro konkurenty EU 
znamenalo vzdát se výhod v těchto 
odvětvích v podobě nižších nákladů, 
zatímco konkurenční limity EU by 
pravděpodobně zůstaly nedotčeny; žádá 
proto Komisi, aby analyzovala, jaký dopad
by jednotný přechod EU k cílům snížení 
emisí skleníkových plynů vyšším než 20 % 
mohl mít na ochotu dalších zemí k tomu, 
aby přistoupily k dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 20 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že s ohledem na 
mezinárodní konkurenceschopnost by 
intenzivnější úsilí EU o zmírnění změny 
klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní 
konkurenty EU v podobě nižších nákladů 
a zároveň by vedlo ke vytvoření 
konkurenčních limitů v oblasti technologií 
šetrných ke klimatu pro společnosti v EU; 
domnívá se, že podpis mezinárodní dohody 
by pro konkurenty EU znamenalo vzdát se 
výhod v podobě nižších nákladů, zatímco
konkurenční limity EU by pravděpodobně 
zůstaly nedotčeny; žádá proto Komisi, aby 
analyzovala, zda by jednotný přechod EU 
k cílům snížení emisí skleníkových plynů 
vyšším než 20 % mohl fungovat jako 
pobídka pro další země k tomu, aby 

20. bere na vědomí, že s ohledem na 
mezinárodní konkurenceschopnost by 
intenzivnější úsilí EU o zmírnění změny 
klimatu vedlo k vytvoření konkurenčních 
limitů v oblasti technologií šetrných ke 
klimatu pro společnosti v EU; domnívá se, 
že po podpisu mezinárodní dohody by pro 
konkurenty EU konkurenční limity EU 
pravděpodobně zůstaly nedotčeny;
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přistoupily k dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 20 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že s ohledem na 
mezinárodní konkurenceschopnost by 
intenzivnější úsilí EU o zmírnění změny 
klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní 
konkurenty EU v podobě nižších nákladů a 
zároveň by vedlo ke vytvoření 
konkurenčních limitů v oblasti technologií 
šetrných ke klimatu pro společnosti v EU; 
domnívá se, že podpis mezinárodní dohody 
by pro konkurenty EU znamenalo vzdát se 
výhod v podobě nižších nákladů, zatímco 
konkurenční limity EU by pravděpodobně 
zůstaly nedotčeny; žádá proto Komisi, aby 
analyzovala, zda by jednotný přechod EU 
k cílům snížení emisí skleníkových plynů 
vyšším než 20 % mohl fungovat jako 
pobídka pro další země k tomu, aby 
přistoupily k dohodě;

20. bere na vědomí, že s ohledem na 
mezinárodní konkurenceschopnost by 
intenzivnější úsilí EU o zmírnění změny 
klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní 
konkurenty EU v podobě nižších nákladů a 
zároveň by vedlo k vytvoření
konkurenčních limitů v oblasti technologií 
šetrných ke klimatu pro společnosti v EU; 
domnívá se, že podpis mezinárodní dohody 
by pro konkurenty EU znamenalo vzdát se 
výhod v podobě nižších nákladů, zatímco 
konkurenční limity EU by pravděpodobně 
zůstaly nedotčeny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 21 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 
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rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi;

rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi;
zdůrazňuje potřebu zajistit uvedení na trh 
a komerční využití výsledků inovací 
v Evropě; z tohoto důvodu by měly 
existovat řádné finanční nástroje na 
podporu uvádění úspěšných technologií 
na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 143

Lena Ek za skupinu ALDE
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 21 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 
rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi;

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 
rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi; varuje 
před rizikem spojeným s „únikem 
zelených pracovních míst“, protože 
zpoždění při vytváření udržitelného 
evropského hospodářství podporujícího 
začlenění způsobuje přesměrování investic 
a pracovních míst v zelených odvětvích do 
jiných regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 21 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 
rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi;

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch 
zmírnění změny klimatu v Evropě jsou 
nezbytné pro zachování pevné pozice v 
rámci rychle rostoucího celosvětového trhu 
s nízkouhlíkovými technologiemi a že to 
EU umožní stát se konkurenceschopnější 
vůči hlavním subjektům na tomto trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 21 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že řada zemí se rychle 
přibližuje novému udržitelnému 
hospodářství, a to z různých důvodů, jako 
např. ochrana klimatu, nedostatek zdrojů 
a účinnost, zabezpečení energetických 
dodávek, inovace nebo 
konkurenceschopnost; v této souvislosti 
bere na vědomí nejnovější pětiletý plán, 
který předložila čínská vláda;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 21 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21a. konstatuje, že navzdory dočasnému 
poklesu spotřeby energie v roce 2009 
v budoucnu díky oživení hospodářství 
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členských států spotřeba energie poroste, 
čímž se bude nadále zvyšovat závislost na 
dovozu energie;

Or. lt

Pozměňovací návrh 147
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 22 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22. je znepokojen skutečností, že již nyní 
se inovace udržitelných technologií 
přesunuje z Evropy do dalších částí světa; 
uvádí, že podle nedávných studií z 50 
společností, které byly identifikovány jako 
vedoucí společnosti využívající čistých 
technologií, mělo 24 společností sídlo v 
Asii, 22 ve Spojených státech, 3 v Evropě a 
1 v Kanadě; zdůrazňuje, že podle 
barometru společnosti Ernst&Young pro 
rok 2010 patří Čína a USA mezi 
nejžádanější regiony na světě, pokud jde o
rozvoj obnovitelných zdrojů energie;

22. je znepokojen skutečností, že již nyní 
se inovace udržitelných technologií 
přesunuje z Evropy do dalších částí světa; 
uvádí, že podle nedávných studií z 50 
společností, které byly identifikovány jako 
vedoucí společnosti využívající čistých 
technologií, mělo 24 společností sídlo v 
Asii, 22 ve Spojených státech, 3 v Evropě a 
1 v Kanadě; zdůrazňuje, že podle 
barometru společnosti Ernst&Young pro 
rok 2010 patří Čína a USA mezi 
nejžádanější regiony na světě, pokud jde o 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie;
zdůrazňuje, že tato skutečnost je jednak 
důvodem pro vytváření lepšího 
podnikatelského prostředí pro zelené 
technologie v EU a jednak pro 
ambicióznější cíle v oblasti snižování 
emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 22 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22. je znepokojen skutečností, že již nyní 
se inovace udržitelných technologií 
přesunuje z Evropy do dalších částí světa; 
uvádí, že podle nedávných studií z 50 
společností, které byly identifikovány jako 
vedoucí společnosti využívající čistých 
technologií, mělo 24 společností sídlo v 
Asii, 22 ve Spojených státech, 3 v Evropě a 
1 v Kanadě; zdůrazňuje, že podle 
barometru společnosti Ernst&Young pro 
rok 2010 patří Čína a USA mezi 
nejžádanější regiony na světě, pokud jde o 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie; 

22. je znepokojen skutečností, že již nyní 
se inovace udržitelných technologií 
přesunuje z Evropy do dalších částí světa, 
což může z Evropy učinit čistého dovozce 
těchto technologií a souvisejících 
koncových produktů; uvádí, že podle 
nedávných studií z 50 společností, které 
byly identifikovány jako vedoucí 
společnosti využívající čistých technologií, 
mělo 24 společností sídlo v Asii, 22 ve 
Spojených státech, 3 v Evropě a 1 v 
Kanadě; zdůrazňuje, že podle barometru 
společnosti Ernst&Young pro rok 2010 
patří Čína a USA mezi nejžádanější 
regiony na světě, pokud jde o rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie; 

Or. el

Pozměňovací návrh 149
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 22 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že v analýze možností EU 
překročit cíle snížení emisí skleníkových 
plynů o více než 20 % nejde o to, jak 
vytvořit více „zelených pracovních míst“ 
prostřednictvím podpory ekologicky 
neúčinných (při zvážení ceny uhlíku) 
zařízení pro obnovitelné zdroje energií, 
ale o to, jak vytvořit „udržitelná pracovní 
místa“, která obstojí v konkurenci 
vznikajících celosvětových tržních 
subjektů; jestliže jsou příslušná zařízení 
pro některé obnovitelné zdroje energií 
stále častěji vyráběna v Číně a v Indii, 
musí Evropa investovat více prostředků do 
energetické účinnosti, což posílí místní 
hospodářství prostřednictvím podpory 
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místních pracovních míst, která nemohou 
být přenesena do třetích zemí s nižšími 
výrobními náklady;

Or. xm

Pozměňovací návrh 150
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 22 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22a. uznává vliv tvorby pracovních míst a 
konkurenceschopnosti související 
s přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, protože EU získává 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
technologií pro obnovitelné zdroje energie 
a energeticky účinných výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 22 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje význam evropské přidané 
hodnoty pro rozvoj výroby technologií a 
výrobků pro energetickou účinnost a 
obnovitelné zdroje energie v členských 
státech; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 152
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 22 a (nový) (po nadpisu)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že evropská politika na 
zmírnění dopadu změny klimatu je účinná 
při propagaci ekologičtější přeměny 
skladby výrobního systému, pokud však 
bude uplatňována jednostranně, může mít 
omezenou účinnost z hlediska životního 
prostředí v důsledku úniku uhlíku[1];
[1] Závěr studie ze dne 3. března 2011 
provedené evropsko-středomořským 
střediskem pro změnu klimatu o 
makroekonomickém dopadu politiky EU 
na zmírnění změny klimatu přesahující cíl 
20% snížení emisí

Or. en

Pozměňovací návrh 153

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 23 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. uvádí, že v souladu s ustanoveními 
ETS by průmysl musel do roku 2020 snížit 
emise CO2, které produkuje, o 168 
milionů tun; upozorňuje, že podle 
navrhovaných ustanovení týkajících se 
referenčního srovnání budou muset 
průmyslové společnosti i nadále kupovat 
významný podíl emisních povolenek, což 
pro společnosti v EU představuje 
nezanedbatelné náklady, s nimiž se jejich 
světoví konkurenti nemusí potýkat;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 23 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. uvádí, že v souladu s ustanoveními 
ETS by průmysl musel do roku 2020 snížit 
emise CO2, které produkuje, o 168 milionů 
tun; upozorňuje, že podle navrhovaných 
ustanovení týkajících se referenčního 
srovnání budou muset průmyslové 
společnosti i nadále kupovat významný 
podíl emisních povolenek, což pro 
společnosti v EU představuje 
nezanedbatelné náklady, s nimiž se jejich 
světoví konkurenti nemusí potýkat;

23. uvádí, že v souladu s ustanoveními 
ETS by průmysl musel do roku 2020 snížit 
emise CO2, které produkuje, o 168 milionů 
tun; upozorňuje, že podle navrhovaných 
ustanovení týkajících se referenčního 
srovnání budou muset průmyslové 
společnosti i nadále kupovat významný 
podíl emisních povolenek, přičemž 
zdůrazňuje, že hospodářská krize měla za 
následek snížení emisí uhlíku i cen 
uhlíku, a dále konstatuje, že díky pružné 
struktuře ETS budou společnosti moci 
převést nevyužité povolenky z druhé fáze 
do fáze třetí;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 23 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. uvádí, že v souladu s ustanoveními 
ETS by průmysl musel do roku 2020 snížit 
emise CO2, které produkuje, o 168 
milionů tun; upozorňuje, že podle 
navrhovaných ustanovení týkajících se 
referenčního srovnání budou muset 
průmyslové společnosti i nadále kupovat 
významný podíl emisních povolenek, což 
pro společnosti v EU představuje
nezanedbatelné náklady, s nimiž se jejich 

23. upozorňuje, že podle navrhovaných 
ustanovení týkajících se referenčního 
srovnání budou muset z hlediska uhlíku 
méně účinná průmyslová zařízení, za 
předpokladu, že úroveň výroby bude 
obnovena na úrovni před hospodářským 
poklesem a pokud nebudeme brát v úvahu 
přebytky vzniklé během současného 
období obchodování, i nadále kupovat
podíl emisních povolenek, což může pro 
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světoví konkurenti nemusí potýkat; některé společnosti v EU představovat
náklady, s nimiž se jejich světoví 
konkurenti nemusí potýkat;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 23 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23a. je přesvědčen, že referenční srovnání 
v rámci systému ETS by mělo rovněž 
zohledňovat, jaké zdroje energie jsou 
v jednotlivých členských státech 
k dispozici a umožňovat jejich úpravu, 
protože skladba zdrojů energie a 
zajišťování jejich dodávek se mění;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 24 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. lituje skutečnosti, že dodatečný dopad 
na ceny elektřiny nebyl dostatečně 
zohledněn v odhadech Komise týkajících 
se úniku uhlíku; zdůrazňuje, že 40 % 
elektřiny v EU zužitkovává průmysl, který 
je výrazně ovlivňován jakýmkoli 
navýšením ceny uhlíku, k němuž dochází v 
důsledku přenesení nákladů energetického 
odvětví na průmysl;

24. konstatuje, že dodatečný dopad na 
ceny elektřiny nelze řešit prostřednictvím 
bezplatného přidělování povolenek a nelze 
jej proto zohlednit v rámci referenčního 
srovnání a s ním souvisejícím seznamu 
odvětví ohrožených únikem uhlíku; 
zdůrazňuje, že 40 % elektřiny v EU 
zužitkovává průmysl, který je výrazně 
ovlivňován jakýmkoli navýšením ceny 
uhlíku, k němuž dochází v důsledku 
přenesení nákladů energetického odvětví 
na průmysl; připomíná však, že členským 
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státům bylo uděleno specifické právo na 
využití příjmů z dražeb povolenek na 
zmírnění těchto dopadů na z hlediska 
spotřeby elektřiny náročná průmyslová 
odvětví prostřednictvím státní pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 24 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. lituje skutečnosti, že dodatečný dopad 
na ceny elektřiny nebyl dostatečně 
zohledněn v odhadech Komise týkajících 
se úniku uhlíku; zdůrazňuje, že 40 % 
elektřiny v EU zužitkovává průmysl, který 
je výrazně ovlivňován jakýmkoli 
navýšením ceny uhlíku, k němuž dochází v 
důsledku přenesení nákladů energetického 
odvětví na průmysl;

24. lituje skutečnosti, že dodatečný dopad 
na ceny elektřiny nebyl dostatečně 
zohledněn v odhadech Komise týkajících 
se úniku uhlíku; zdůrazňuje, že 40 % 
elektřiny v EU zužitkovává průmysl, který 
je výrazně ovlivňován jakýmkoli 
navýšením ceny uhlíku, k němuž dochází v 
důsledku přenesení nákladů energetického 
odvětví na průmysl; zdůrazňuje však, že 
členské státy mohou v rámci režimu 
pomoci použít aukce k omezení tohoto 
dopadu;

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje však, že například podle 
údajů Komise, je jen málo průmyslových 
odvětví výrazně ohroženo únikem uhlíku a 
domnívá se, že určení těchto odvětví 
vyžaduje podrobnou analýzu sektorů; 
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vyzývá Komisi, aby v budoucnu na místo 
několika kvantitativních měřítek, která 
jsou stejná pro všechna průmyslová 
odvětví, uplatňovala spíše tento přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 24 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že pro průmyslová 
odvětví, která jsou ohrožená únikem 
uhlíku, neexistuje jednotné řešení a že pro 
o volbu mezi jednotlivými dostupnými 
nástroji jsou důležitá zásadní měřítka jako 
je povaha výrobků nebo struktura trhu
(bezplatné udělování povolenek, státní 
pomoc nebo opatření k úpravě daní na 
hranicích);

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 25 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě 
předpokladu, že dojde k 30% snížení v 
domácnostech; považuje proto předpovědi 
vypracované Komisí pro hodnocení rizika 
úniku uhlíku za relativně optimistické a 
nespolehlivé;

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší; proto je 
znovu zapotřebí zdvojnásobit úsilí EU o 
úspory energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 25 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě 
předpokladu, že dojde k 30% snížení v 
domácnostech; považuje proto předpovědi 
vypracované Komisí pro hodnocení rizika
úniku uhlíku za relativně optimistické a 
nespolehlivé;

25. konstatuje, že předpovědi cen uhlíku 
pro uhlíkový trh pro rok 2020 se výrazně 
liší na základě předpokladu, že dojde k 
30% snížení v domácnostech; vyzývá proto
Evropskou komisi, aby pravidelně 
přehodnocovala seznam průmyslových 
odvětví, které by byly ohroženy rizikem 
úniku uhlíku, pokud by došlo k 30% 
snížení emisí v domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 25 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě předpokladu, 
že dojde k 30% snížení v domácnostech; 
považuje proto předpovědi vypracované 
Komisí pro hodnocení rizika úniku uhlíku 
za relativně optimistické a nespolehlivé;

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě předpokladu, 
že dojde k 30% snížení v domácnostech; 
vyzývá proto Komisi, aby předložila nové 
návrhy na hodnocení rizika úniku uhlíku;

Or. de
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Pozměňovací návrh 164
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 25 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě předpokladu, 
že dojde k 30% snížení v domácnostech; 
považuje proto předpovědi vypracované 
Komisí pro hodnocení rizika úniku uhlíku 
za relativně optimistické a nespolehlivé;

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový 
trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 
EUR/t CO2 na základě výpočtů Komise až 
po 67 EUR/ t CO2 na základě předpokladu, 
že dojde k 30% snížení v domácnostech; 
považuje proto předpovědi vypracované 
Komisí pro hodnocení rizika úniku uhlíku 
za relativně optimistické;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 25 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25a. konstatuje, že v porovnání s 20% 
s cílem bude navýšení tohoto cíle na 30% 
snížení zahrnovat podle odhadů zvláštní 
výrobní ztráty ve výši přibližně 1 % 
v odvětví výroby železných a neželezných 
kovů, chemických výrobků a dalších 
z hlediska spotřeby energie náročných 
průmyslových odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 25 a (nový) (po názvu) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje potřebu urychlit boj proti 
změně klimatu a proto přijmout cíl 30% 
snížení emisí CO2 do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 26 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by se měla také 
přijmout opatření, která zajistí, aby 
zvýšení nákladů na pracovní sílu a energii 
v důsledku politik EU zaměřených na 
změnu klimatu nevedlo k sociálnímu 
dumpingu nebo úniku uhlíku; prosazuje 
proto, že by rozvinuté a rozvojové země 
měly přijmout odpovídající nebo 
srovnatelné závazky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 26 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by se měla také 
přijmout opatření, která zajistí, aby 
zvýšení nákladů na pracovní sílu a energii v 
důsledku politik EU zaměřených na změnu 
klimatu nevedlo k sociálnímu dumpingu 

26. domnívá se, že by potenciální změny
nákladů na pracovní sílu a energii v 
důsledku politik EU zaměřených na změnu 
klimatu neměly vést k sociálnímu 
dumpingu nebo úniku uhlíku, a vyzývá 
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nebo úniku uhlíku; prosazuje proto, že by 
rozvinuté a rozvojové země měly přijmout
odpovídající nebo srovnatelné závazky;

Komisi, aby veškerá tato rizika prověřila; 
z tohoto důvodu vyzývá rozvinuté a 
rozvojové země, aby přijaly odpovídající 
nebo srovnatelné závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 26 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby na jedné straně 
přijala opatření na splnění požadavků 
pracovního trhu v souvislosti s přechodem 
na nízkouhlíkové hospodářství a na straně 
druhé aby přijala opatření v rámci 
restrukturalizace zahrnující pracovníky, 
kteří budou moci být využiti v nových 
odvětvích;

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 26 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

26a. je toho názoru, že Fond soudržnosti 
by měl být účinněji využíván na podporu 
technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, energetické účinnosti a 
nízkouhlíkové výroby energie;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 171
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 27 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na 
elektřinu; konstatuje, že každé zvýšení 
ceny uhlíku o 1 EUR má za následek další 
náklady pro společnost ve výši více než 2 
miliardy EUR v podobě poplatků za 
elektřinu, přičemž 40 % z toho připadá na 
průmysl; naléhavě žádá Komisi, aby 
neprodleně vypracovala pokyny týkající 
kompenzace nákladů na elektřinu;

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na 
elektřinu; konstatuje, že každé zvýšení 
ceny uhlíku o 1 EUR má za následek další 
náklady pro společnost ve výši více než 2 
miliardy EUR v podobě poplatků za 
elektřinu, přičemž 40 % z toho připadá na 
průmysl; vyzývá Komisi, aby konzultovala 
všechny dotčené strany s cílem navrhnout 
odpovídající řešení, které zabrání 
narušení hospodářské soutěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 27 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na 
elektřinu; konstatuje, že každé zvýšení 
ceny uhlíku o 1 EUR má za následek další 
náklady pro společnost ve výši více než 2 
miliardy EUR v podobě poplatků za 
elektřinu, přičemž 40 % z toho připadá na 
průmysl; naléhavě žádá Komisi, aby 
neprodleně vypracovala pokyny týkající 
kompenzace nákladů na elektřinu;

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na
elektřinu, které už nyní rostou v důsledku 
vysokých nákladů na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů; konstatuje, že 
každé zvýšení ceny uhlíku o 1 EUR má za 
následek další náklady pro společnost ve 
výši více než 2 miliardy EUR v podobě 
poplatků za elektřinu, přičemž 40 % z toho 
připadá na průmysl; naléhavě žádá Komisi, 
aby neprodleně vypracovala pokyny 
týkající kompenzace nákladů na elektřinu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 27 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na 
elektřinu; konstatuje, že každé zvýšení 
ceny uhlíku o 1 EUR má za následek další 
náklady pro společnost ve výši více než 2 
miliardy EUR v podobě poplatků za
elektřinu, přičemž 40 % z toho připadá na 
průmysl; naléhavě žádá Komisi, aby 
neprodleně vypracovala pokyny týkající 
kompenzace nákladů na elektřinu;

27. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku 
povede k dalšímu nárůstu nákladů na 
elektřinu; konstatuje, že každé zvýšení 
ceny uhlíku o 1 EUR přinese do rozpočtu 
členských států více než 2 miliardy EUR 
od spotřebitelů elektřiny, přičemž 40 % z 
toho připadá na průmysl; naléhavě žádá 
Komisi, aby neprodleně vypracovala 
pokyny týkající kompenzace nákladů na 
elektřinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 27 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že podle studie World 
Energy Outlook 2010 Mezinárodní 
energetické agentury může být cíle 2 °C 
dosaženo pouze v případě, že budou 
stávající závazky do roku 2020 důsledně 
uplatňovány a že později budou přijata 
mnohem důraznější opatření; vyzývá 
proto Komisi a (Evropskou) radu, aby 
prosadily rychlejší a v mezinárodním 
měřítku koordinované uplatňování 
odstraňování dotací pro fosilní paliva, jak 
se na tom dohodli zástupci skupiny G 20, 
a aby v tomto smyslu předložily návrhy na 
úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 27 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

27b. v této souvislosti připomíná sdělení 
Komise ke strategii EU 2020, v němž se 
vyzývá k přenesení daňové zátěže 
z pracovní síly na energii; vítá ohlášení v 
analýze ročního růstu přijetí evropského 
rámce pro zdanění energie v souladu cíli 
EU v oblasti energie a ochrany klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 176

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh stanoviska
Bod 28 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz ze zemí s nižším omezením s 
ohledem na CO2 měl v letech 1990 až 
2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 
spojených se spotřebou v EU; žádá 
Komisi, aby provedla posouzení, zda tento 
trend pokračoval po zavedení systému 
ETS a zda by mohlo dojít v průběhu třetí 
prováděcí fáze k jeho zvýšení (20/30%); 
domnívá se, že opatření na potlačení 
těchto trendů vzniku uhlíku při spotřebě 
by mohla za předpokladu, že budou 
spravedlivá a v souladu s pravidly WTO, 
pomoci přesvědčit obchodní partnery EU, 
aby přistoupili k mezinárodní dohodě;

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz ze zemí s nižším omezením s 
ohledem na CO2 měl v letech 1990 až 
2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 
spojených se spotřebou v EU; v této 
souvislosti však bere na vědomí, že tato 
skutečnost nesouvisí s politikou EU na 
ochranu klimatu obecně a zejména se 
systémem ETS;
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 28 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz ze zemí s nižším omezením s 
ohledem na CO2 měl v letech 1990 až 
2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 
spojených se spotřebou v EU; žádá Komisi, 
aby provedla posouzení, zda tento trend 
pokračoval po zavedení systému ETS a 
zda by mohlo dojít v průběhu třetí 
prováděcí fáze k jeho zvýšení (20/30%); 
domnívá se, že opatření na potlačení těchto 
trendů vzniku uhlíku při spotřebě by mohla
za předpokladu, že budou spravedlivá a v 
souladu s pravidly WTO, pomoci 
přesvědčit obchodní partnery EU, aby 
přistoupili k mezinárodní dohodě;

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz měl v letech 1990 až 2006 za 
následek 47% nárůst emisí CO2 spojených 
se spotřebou v EU, což však nesouvisí 
s politikou EU na ochranu klimatu 
obecně a zejména se systémem ETS; 
domnívá se, že EU by měla přijmout 
opatření na potlačení těchto trendů vzniku 
uhlíku při spotřebě a opatření na řešení 
problematiku uhlíku, který tvoří součást 
dovozů, za předpokladu, že budou 
spravedlivá a v souladu s pravidly WTO, 
připomíná návrhy, které schválil Evropský 
parlament v usnesení ze dne 25. listopadu 
2010 nazvaném politiky mezinárodního 
obchodu v kontextu naléhavých otázek 
spojených se změnou klimatu
(2010/2105(INI)) a domnívá se, že by 
mohly pomoci přesvědčit obchodní 
partnery EU, aby přistoupili k mezinárodní 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 28 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz ze zemí s nižším omezením s 
ohledem na CO2 měl v letech 1990 až 

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že dovoz ze zemí s nižším omezením s 
ohledem na CO2 měl v letech 1990 až 
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2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 
spojených se spotřebou v EU; žádá Komisi, 
aby provedla posouzení, zda tento trend 
pokračoval po zavedení systému ETS a zda 
by mohlo dojít v průběhu třetí prováděcí 
fáze k jeho zvýšení (20/30%); domnívá se, 
že opatření na potlačení těchto trendů
vzniku uhlíku při spotřebě by mohla za 
předpokladu, že budou spravedlivá a v 
souladu s pravidly WTO, pomoci 
přesvědčit obchodní partnery EU, aby 
přistoupili k mezinárodní dohodě;

2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 
spojených se spotřebou v EU; žádá Komisi, 
aby provedla posouzení, zda tento trend 
pokračoval po zavedení systému ETS a zda 
by mohlo dojít v průběhu třetí prováděcí 
fáze k jeho zvýšení (20/30%); domnívá se, 
domnívá se, že opatření na potlačení trendů
při spotřebě energie ze všech z hlediska 
uhlíku vysoce náročných fosilních paliv 
by mohla za předpokladu, že jsou 
v souladu se spravedlivými pravidly WTO 
v oblasti hospodářské soutěže, pomoci 
přesvědčit obchodní partnery EU, aby 
přistoupili k mezinárodní dohodě o snížení 
dopadu CO2 na globální oteplování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 179
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·zlepšila gramotnost v oblasti 
nízkouhlíkových technologií a energetické 
dovednosti malých a středních 
podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·provedla analýzu dopadů stanovení 
vyšších cílů snížení emisí EU na úrovni 
členských států, jak vyplývá ze závěrů 
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zasedání Rady pro životní prostředí ze dne 
14. března 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·prosazovala, aby členské státy účinným 
způsobem využívaly strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, zejména na opatření 
zaměřená na energetické úspory;

·prosazovala, aby členské státy účinným 
způsobem využívaly strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, zejména na opatření 
zaměřená na energetické úspory, přičemž 
připomíná, že tyto fondy musí především 
sloužit účelu omezení hospodářských a
sociálních rozdílů v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 prosazovala, aby členské státy účinným 
způsobem využívaly strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, zejména na opatření 
zaměřená na energetické úspory;

 prosazovala, aby členské státy účinným 
způsobem využívaly strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, zejména na opatření 
zaměřená na energetické úspory, přičemž 
navrhuje regionální přístup s cílem zlepšit 
nedostatečnou kvalitu infrastruktur 
v některých členských státech z hlediska 
energetické účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·provedla komplexní přezkum směrnice o 
zdanění energetických produktů, tak aby 
základními kritérii pro zdanění 
energetických produktů byly jejich emise 
CO2 a energetický obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 vyčlenila dodatečné prostředky pro 
členské státy střední a východní Evropy 
na opatření v rámci odvětví, které 
nespadají do ETS (stavebnictví, doprava, 
zemědělství);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·vyčlenila dodatečné prostředky pro 
členské státy střední a východní Evropy na 
opatření v rámci odvětví, které nespadají 
do ETS (stavebnictví, doprava, 

 vyčlenila dodatečné prostředky pro slabší 
a znevýhodněné regiony na opatření v 
rámci odvětví, které nespadají do ETS 
(stavebnictví, doprava, zemědělství);
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zemědělství);

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·prosazovala změnu klimatu a energetiku
jako prioritní oblasti v rámci osmého 
rámcového programu výzkumu.

 prosazovala výzkum příčin změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně stejně jako 
účinného využívání primárních zdrojů 
energie a jejich přeměny a využití ve 
formě mechanické práce jako prioritní 
oblasti v rámci osmého rámcového 
programu výzkumu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 187
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·prosazovala změnu klimatu a energetiku
jako prioritní oblasti v rámci osmého 
rámcového programu výzkumu.

·prosazovala změnu klimatu, obnovitelné 
zdroje energie a energetickou účinnost
jako prioritní oblasti v rámci osmého 
rámcového programu výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 188

Lena Ek za skupinu ALDE
Marita Ulvskog
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Návrh stanoviska
Bod 29 – podbod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

·přezkoumala možnosti negativního 
dopadu z hlediska úniku zelených 
pracovních míst a nižších investic a 
konkurenceschopnosti v zeleném odvětví 
v případě, že se EU nerozhodne stanovit 
podstatně vyšší cíle snížení emisí 
skleníkových plynů o více než 20 % do 
roku 2020.

Or. en


