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Pozměňovací návrh 1
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství v roce 2050 
(KOM(2011)0112),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení (ES) č. 663/2009 
ze dne 13. července 2009 o zavedení 
programu na obnovu hospodářského 
oživení prostřednictvím finanční pomoci 
Společenství pro projekty v oblasti 
energetiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
6. května 2010 nazvané Mobilizace 
informačních a komunikačních 
technologií pro usnadnění přechodu 
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k energeticky účinnému nízkouhlíkovému 
hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise Evropské 
radě a Evropskému parlamentu nazvané 
Energetická politika pro Evropu 
(KOM(2007)0001),

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise Evropské 
radě a Evropskému parlamentu nazvané 
Prioritní plán propojení 
(KOM(2006)0846),

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 c (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 
směrnice 2003/54/ES,

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 d (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 
13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES,

Or. pl

Pozměňovací návrh 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze 
dne 13. července 2009 o zavedení 
programu na podporu hospodářského 
oživení prostřednictvím finanční pomoci 
Společenství pro projekty v oblasti 
energetiky,
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Or. de

Pozměňovací návrh 9
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 16. 
června 20107 a ze dne 17. února 20118 o 
Evropě 2020,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. února 20118 o Evropě 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že budování 
energetické infrastruktury má strategický 
význam s ohledem na plnění cílů Plánu 
SET (strategický plán pro energetické 
technologie),

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
                                               
7 Přijaté texty, P7_TA(2010)0223.
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parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze 
dne 13. července 2009 o zavedení 
programu na podporu hospodářského 
oživení prostřednictvím finanční pomoci 
Společenství pro projekty v oblasti 
energetiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného 
přístupu k udržitelné, dostupné a 
bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie, potřeba všeobecného přístupu 
k bezpečné a udržitelné energii, která je 
dostupná pro všechny, při současném 
snižování dovozu fosilních paliv a
dosahování konkurenceschopného 
vnitřního trhu s energií,

Or. nl

Pozměňovací návrh 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří 
zmírňování změny klimatu, posilování 
energetické autonomie při současném 
vytváření nízkouhlíkové energetické 
soustavy, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 



PE460.899v01-00 8/100 AM\861071CS.doc

CS

k udržitelné, dostupné a bezpečné energii, energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování bezpečnosti 
dodávek energie při současné diverzifikaci 
dodávek a zdrojů energie, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, vytváření 
spolehlivého odvětví energetiky 
založeného na veřejném odvětví, které 
zaručuje všeobecný přístup k energii a 
vytváří pákový efekt pro malé a střední 
podniky a hospodářský rozvoj, a 
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zajišťování všeobecného přístupu k 
udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, zaručení bezpečného 
provozu stávajících jaderných elektráren,
posilování bezpečnosti dodávek energie při 
současném snižování závislosti v oblasti 
paliv, zejména na dovozu, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie prostřednictvím využívání 
vlastních zásob fosilních paliv a snižování
dovozu, dosahování plně 
konkurenceschopného a fungujícího 
vnitřního trhu s energií a zajišťování 
všeobecného přístupu k udržitelné, 
dostupné a bezpečné energii,
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného 
přístupu k udržitelné, dostupné a bezpečné
energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří 
posilování energetické autonomie při 
současném snižování dovozu fosilních 
paliv, dosahování konkurenceschopného 
vnitřního i vnějšího trhu s energií, 
všeobecný přístup k udržitelné, 
k životnímu prostředí šetrné, dostupné, 
bezpečné a účinné energii,

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současné diverzifikaci 
dodávek energie, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování zajištění 
dodávek při současném snižování závislosti 
na fosilních palivech, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování zajištění 
dodávek při současném snižování závislosti 
na fosilních palivech, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv a celkové spotřeby 
energie, dosahování konkurenceschopného 
vnitřního trhu s energií a zajišťování 
všeobecného přístupu k udržitelné, 
dostupné a bezpečné energii,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného přístupu 
k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním 
úkolům v oblasti energetiky patří boj se 
změnou klimatu, posilování energetické 
autonomie při současném snižování 
dovozu fosilních paliv, dosahování 
konkurenceschopného vnitřního trhu s 
energií a zajišťování všeobecného, 
konkurenceschopného a spravedlivého
přístupu k udržitelné, dostupné a bezpečné 
energii,

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

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

Aa. vzhledem k tomu, že energetická 
politika na úrovni EU staví na společných 
cílech zajištění nepřetržité dostupnosti 
energetických produktů a služeb na trhu 
za ceny, které jsou pro všechny 
spotřebitele (domácnosti i průmysl) 
dostupné,

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit bezpečnost dodávek a upevnění 
solidarity mezi členskými státy v situaci, 
kdy některý členský stát čelí energetické 
krizi, 

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
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obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek 
a diverzifikace energetických zdrojů a 
forem dodávek),

Or. lt

Pozměňovací návrh 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí přes 
vnitrostátní a regionální hranice, což je 
nutné pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí mezi 
členskými státy nutných pro dosažení 
ostatních cílů EU v oblasti energetické 
politiky (fungování trhu s energií, 
energetická účinnost a energie z 
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dodávek), obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí mezi 
členskými státy nutných pro dosažení 
ostatních cílů EU v oblasti energetické 
politiky (fungování trhu s energií, 
energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje úspěšné propojení energetických 
sítí nutných pro dosažení ostatních cílů EU 
v oblasti energetické politiky (fungování 
trhu s energií, energetická účinnost a 
energie z obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky (fungování trhu 
s energií, energetická účinnost a energie z 
obnovitelných zdrojů, bezpečnost 
dodávek),

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanoví konkrétní právní základ 
pro rozvoj energetické politiky EU, která 
prosazuje propojení energetických sítí 
nutných pro dosažení ostatních cílů EU v 
oblasti energetické politiky a solidarity 
(fungování trhu s energií, energetická 
účinnost a energie z obnovitelných zdrojů, 
bezpečnost dodávek)

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že je zapotřebí co 
nejdříve provést rozsáhlé investice,

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a 
narušit dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020,

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnějšímu a účinnějšímu modelu
produkce energie a udržitelnějšímu a 
hospodárnějšímu modelu spotřeby by 
mohlo ohrozit schopnost dosáhnout cílů v 
oblasti energetiky a klimatu pro rok 2020 a 
narušit dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí CO2 na hlavu 
v členských státech pod hranici 10 tun,

Or. pl

Pozměňovací návrh 35
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobé cíle EU do roku 2050,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 % do roku 2050, a cíl 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v dodávkách energie na 95 % do roku 
2050,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 37
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 –
zejména cíle integrace obnovitelných 
zdrojů energie – a narušit dlouhodobý cíl 
EU do roku 2050 spočívající ve snížení 
emisí skleníkových plynů o 80 až 95 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace, vzájemné propojení a 
nepřizpůsobení energetické infrastruktury 
Unie udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

Or. lt
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Pozměňovací návrh 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů alespoň o 80 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace, zlepšení a 
nepřizpůsobení energetické infrastruktury 
Unie udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

C. vzhledem k tomu, že neprovedení 
včasné modernizace a nepřizpůsobení 
energetické infrastruktury Unie 
udržitelnější produkci a přenosu energie a 
udržitelnějšímu modelu spotřeby by mohlo 
ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2020 a narušit 
dlouhodobý cíl EU do roku 2050 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 80 až 95 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle sdělení 
Komise nazvaného Priority energetických 
infrastruktur do roku 2020 a na další 
období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť bude v příštím 
desetiletí zapotřebí 200 miliard EUR na 
financování požadavků energetické 
infrastruktury, a vzhledem k tomu, že 
polovinu této částky musí poskytnout 
členské státy,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že plánování 
investic do infrastruktury a odpovídající 
rozhodnutí musí být podpořeny 
dlouhodobými scénáři, které zohledňují 
očekávané výsledky a další potřeby 
v oblasti technického rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že další začleňování 
obnovitelných zdrojů energie bude 
vyžadovat určité úpravy evropské 
energetické infrastruktury, a to jak na 
úrovni přenosu, tak na úrovni distribuce,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
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bezpečnosti a udržitelnosti a vzhledem k 
tomu, že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem,

bezpečnosti a udržitelnosti, účinné 
rozsáhlé zavádění obnovitelných zdrojů 
energie, a vzhledem k tomu, že dokončení 
takového trhu nadále zůstává důležitým 
úkolem,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti a udržitelnosti a vzhledem k 
tomu, že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem,

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný, konkurenceschopný a 
regulovaný trh s energií v EU je nutný pro 
dosažení konkurenceschopných cen 
energie, bezpečnosti a udržitelnosti a 
vzhledem k tomu, že dokončení takového 
trhu nadále zůstává důležitým úkolem pro 
všechny členské státy,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti a udržitelnosti a vzhledem k 
tomu, že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem,

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný, transparentní a 
konkurenceschopný trh s energií v EU je 
nutný pro dosažení konkurenceschopných 
cen energie, bezpečnosti dodávek a 
udržitelnosti a vzhledem k tomu, že 
dokončení takového trhu nadále zůstává 
důležitým úkolem,
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že otevřený, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti a udržitelnosti a vzhledem k 
tomu, že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem,

D. vzhledem k tomu, že transparentní, 
integrovaný a konkurenceschopný trh s 
energií v EU je nutný pro dosažení 
konkurenceschopných cen energie, 
bezpečnosti a udržitelnosti a vzhledem k 
tomu, že dokončení takového trhu nadále 
zůstává důležitým úkolem,

Or. pl

Pozměňovací návrh 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované; 
vzhledem k tomu, že tato skutečnost ještě 
zvětšuje rozdíly mezi regiony EU v oblasti 
rozvoje energetické infrastruktury,

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je v jedné třetině Unie
stále nedostatečné s ohledem na cíl 10% 
propojení, jak jej stanovila Evropská rada 
v roce 2002 v Barceloně, a vzhledem k 
tomu, že některé regiony zůstávají stále 
izolované,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že dostupnost 
propojení mezi členskými státy nebo 
samotná kapacita propojení jsou stále 
v některých případech nedostatečné a 
vzhledem k tomu, že některé regiony 
zůstávají izolované,

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované, což 
má za následek negativní dopad na 
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hospodářství a nedostatečné fungování 
vnitřního trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované, což 
brání skutečné integraci trhů a 
energetických toků,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a/nebo není optimálně 
využíváno a vzhledem k tomu, že některé 
regiony zůstávají izolované,

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované a 
závislé na jediném dodavateli,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované nebo 
mají nízkou tržní likviditu,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že dostupnost 
propojení mezi členskými státy je stále 
obecně nedostatečná a vzhledem k tomu, 
že některé regiony zůstávají izolované,
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že dostupnost 
propojení mezi členskými státy je stále 
obecně nedostatečná a vzhledem k tomu, 
že některé regiony zůstávají izolované,

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony a členské státy zůstávají 
izolované,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je v některých částech 
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nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

stále obecně nedostatečné a vzhledem k 
tomu, že některé regiony zůstávají 
izolované,

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
členskými státy je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi 
řadou členských států je stále obecně 
nedostatečné a vzhledem k tomu, že 
některé regiony zůstávají izolované,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že by měly být 
zohledněny zvláštní požadavky v oblasti 
energetické infrastruktury přírodních 
ostrovů a nejvzdálenějších regionů jako 
například Kanárských ostrovů, ostrova 
Madeira, Azor a francouzských 
nejvzdálenějších regionů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že energetické 
přepravní sítě jihovýchodní Evropy nejsou 
tak husté jako v ostatních částech 
kontinentu, 

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že alternativní 
dodávky a tranzitní trasy a nová propojení 
jsou důležité pro zajištění toho, aby
solidarita mezi členskými státy začala 
fungovat,

F. vzhledem k tomu, že alternativní 
dodávky zemního plynu a tranzitní trasy a 
nová propojení jsou důležité pro zajištění 
tržní likvidity, zajištění dodávek a 
solidarity mezi členskými státy,

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Yannick Jadot jménem skupiny Verts/ALE 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že alternativní 
dodávky a tranzitní trasy a nová propojení 
jsou důležité pro zajištění toho, aby 
solidarita mezi členskými státy začala 

F. vzhledem k tomu, že nová propojení 
jsou důležitá pro zajištění toho, aby 
solidarita mezi členskými státy začala 
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fungovat, fungovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost projektům, které ještě 
nejsou dokončeny přesto, že je EU zvolila 
za prioritní projekty v souladu 
s rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. 1364/2006/ES ze dne 6. září 2006, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se 
zrušují rozhodnutí 96/391/ES a 
rozhodnutí č. 1229/2003/ES,

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že třetí balíček pro 
vnitřní trh s energií vytvořil právní rámec, 
který by měl zlepšit 
konkurenceschopnost na trhu s energií,

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky,

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky a s uplatňováním 
těchto cílů v rámci jednotlivých 
vnitrostátních energetických politik,

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky,

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky, přičemž je třeba 
upřednostnit ty zdroje energie, které 
nevyžadují žádné společenské a 
ekologické náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
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energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky,

energetické infrastruktury musí být v 
souladu s potřebami trhu a dlouhodobými 
cíli EU v oblasti klimatu a energetiky,

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky,

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s potřebami trhu a dlouhodobými 
cíli EU v oblasti klimatu a energetiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky,

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované 
energetické infrastruktury musí být v 
souladu s potřebami trhu a dlouhodobými 
cíli EU v oblasti klimatu a energetiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Ga. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
posílit investice do přenosové kapacity 
zemního plynu a elektřiny, přičemž je 
třeba mít na paměti energetické cíle EU 
20-20-20 a nové energetické prostředí 
s výrazně sníženými emisemi uhlíku po 
roce 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelného 
rozvoje, budoucího snížení spotřeby 
energie v členských státech na hlavu a tím 
částečně pro snížení potřeby nových 
investic do energetické infrastruktury,

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti,
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infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury a přemísťování výroby 
v reakci na rostoucí náklady,

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a pomáhá rozvoji 
inteligentních investic do staré i nové 
infrastruktury,

Or. en



PE460.899v01-00 36/100 AM\861071CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 78
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že další opatření 
v oblasti energetické účinnosti budou 
nabízet účinný a nákladově efektivní 
nástroj pro dosažení udržitelné energetické 
budoucnosti a může částečně snížit potřebu 
investic do energetické infrastruktury a 
úniků uhlíku,

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že další opatření 
v oblasti energetické účinnosti budou 
nabízet účinný a nákladově efektivní 
nástroj pro dosažení udržitelné energetické 
budoucnosti a může částečně snížit potřebu 
investic do energetické infrastruktury a
úniků uhlíku,

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická H. vzhledem k tomu, že energetická 
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účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury a závislost EU na dovozu 
přírodních surovin,

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury pro veřejný soukromý 
sektor,

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti, kde řízení na 
straně poptávky může částečně snížit 
potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a prostřednictvím 
snížení poptávky po energii může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury,

H. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost nabízí účinný a nákladově 
efektivní nástroj pro dosažení udržitelné 
energetické budoucnosti a může částečně 
snížit potřebu investic do energetické 
infrastruktury na straně nabídky,

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřící přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a
spotřebiteli,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřicí přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování optimálního
vztahu mezi účinnou výrobou energie, 
přenosem energie a rozumnou spotřebou 
energie,

Or. pl

Pozměňovací návrh 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřící přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
spotřebiteli,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřicí přístroje mohou poskytovat 
důležitou příležitost k vybudování 
účinného vztahu mezi výrobou energie, 
přenosem energie, rozvodem energie a 
spotřebiteli,

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřící přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
spotřebiteli,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřicí přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
spotřebiteli, čímž zvyšují energetickou 
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účinnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřící přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
spotřebiteli,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřicí přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
rozvodem a konečnými spotřebiteli,

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřící přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie a 
spotřebiteli,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a 
měřicí přístroje poskytují důležitou 
příležitost k vybudování účinného vztahu 
mezi výrobou energie, přenosem energie, 
rozvodem energie a spotřebiteli,

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Ia. vzhledem k tomu, že posílení 
vzájemného propojení kapacit mezi 
plynovody podél jihozápadní osy 
severojižního koridoru umožní dovoz 
kapacit LNG i využití podzemních 
skladovacích kapacit na Iberském 
poloostrově k zabezpečení dodávek v EU, 
což bude důležitým krokem k vytvoření 
skutečně integrovaného vnitřního trhu 
s energií,

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že využití 
plynárenské infrastruktury Iberského 
poloostrova je důležité, protože tvoří 
centrum pro příjem LNG, skladování a 
přenos zemního plynu přes Pyreneje,

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že dlouhá povolovací 
řízení a nedostatečná koordinace mezi 
správními orgány vedly k zásadním 
prodlevám a dodatečným nákladům, 

J. vzhledem k tomu, že dlouhá povolovací 
řízení a nedostatečná koordinace mezi 
správními orgány mohou vést k zásadním 
prodlevám a dodatečným nákladům, 
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zvláště co se týče přeshraničních projektů, zvláště co se týče přeshraničních projektů,

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize může sloužit jako 
příležitost, která umožní nalézt alternativy 
ke stávajícímu stavu a podpořit myšlenku 
inovace,

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že regulační orgány 
mohou sehrát významnou úlohu při 
vytváření vnitřního trhu s energií, který 
bude zaměřený na spotřebitele, 
integrovaný a konkurenceschopný,

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní měřítka musí 
vytvářet základ pro zavedení nástrojů 
financování energetické infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že na základě 
podrobného posouzení jednotlivých 
případů určitou omezenou částku 
veřejných finančních prostředků lze 
požadovat pro financování plánování nebo 
realizace některých projektů, které budou 
splňovat předem stanovená transparentní 
měřítka a za předpokladu, že tyto projekty 
budou v zájmu EU a budou sloužit cílům 
dokončení vnitřního trhu a/nebo zvýšení 
bezpečnosti dodávek a že budou bránit 
narušení hospodářské soutěže,

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že za hlavní překážky 
rozvoje projektů infrastruktur jsou 
považovány dlouhé schvalovací postupy a 
nedostatečné metodologie v oblasti 
alokace nákladů, tržní nástroje a zásada 
„uživatel platí“ musí zůstat základem 
financování energetické infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že určitou omezenou 
částku veřejných finančních prostředků lze 
požadovat pro financování některých 
projektů evropského zájmu, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že za hlavní překážky 
rozvoje projektů infrastruktur jsou 
považovány dlouhé schvalovací postupy a 
nedostatečné metodologie v oblasti 
alokace nákladů, tržní nástroje a zásada 
„uživatel platí“ musí zůstat základem 
financování energetické infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že určitou omezenou 
částku veřejných finančních prostředků lze 
požadovat pro financování některých 
projektů evropského zájmu, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež 
nejsou přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje 
zůstanou základem financování 
energetické, avšak veřejné finanční 
prostředky budou rovněž požadovány,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 99
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů bez kladné 
komerční externality,

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že za hlavní překážky 
projektů v oblasti rozvoje infrastruktur 
jsou považovány dlouhé schvalovací 
postupy a nedostatečné metodologie 
v oblasti alokace nákladů, tržní nástroje a 
zásada „uživatel platí“ musí zůstat 
základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů evropského 
zájmu, jež nejsou přímo komerčně 
životaschopné,

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní měřítka musí 
zůstat základem pro zavádění nástrojů 
financování energetické infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že určitou omezenou 
částku veřejných finančních prostředků lze 
požadovat na řešení a zmírnění 
nekomerčních rizik některých projektů, jež 
nejsou přímo komerčně životaschopné,
přičemž je třeba zohlednit potřebu 
zabránit tomu, aby docházelo k narušení 
projektů a cílových trhů,

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní měřítka musí 
zůstat základem pro zavádění nástrojů 
financování energetické infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že určitou omezenou 
částku veřejných finančních prostředků lze 
požadovat na řešení a zmírnění 
nekomerčních rizik některých projektů, jež 
nejsou přímo komerčně životaschopné,
přičemž je třeba zohlednit potřebu 
zabránit tomu, aby docházelo k narušení 
projektů a cílových trhů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné, včetně 
infrastruktur, jejichž cílem je zajistit 
integraci trhů a bezpečnost dodávek 
v situaci, kdy jsou signály na trhu 
nedostatečné nebo vzájemně si odporující,

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné, přičemž je 
třeba zohlednit rovné podmínky a potřebu 
zabránit tomu, aby docházelo k narušení 
projektů a cílových trhů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné a jsou 
transparentně definované na základě 
předem vymezených měřítek způsobilosti a 
na individuálním základě,

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
komerčně životaschopné, aniž by tím byla 
narušena hospodářská soutěž nebo rovné 
podmínky na evropském trhu s energií,

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné, avšak mají 
jednoznačnou přidanou hodnotu 
z hlediska bezpečnosti dodávek pro Unii 
jako celek,

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku veřejných 
finančních prostředků lze požadovat pro 
financování některých projektů, jež nejsou 
přímo komerčně životaschopné,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí 
zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že 
určitou omezenou částku nenávratných
veřejných finančních prostředků lze 
požadovat pro financování některých 
projektů, jež nejsou přímo komerčně 
životaschopné,

Or. pl
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Pozměňovací návrh 109
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že regionální 
orgány sehrávají klíčovou úlohu a jsou 
nejdůležitějšími subjekty v energetických 
záležitostech s ohledem na povinnosti 
v řadě činností souvisejících s celkovým i 
regionálním plánováním, udělováním 
povolení, udělováním schválení pro 
rozsáhlé projekty infrastruktury, investice, 
zadávání veřejných zakázek, výrobu 
energie a také s ohledem na skutečnost, že 
jsou blízko spotřebitelům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že nedostatek 
nástrojů na sdílení přínosů a nákladů u 
přeshraničních projektů je jednou 
z hlavních překážek rozvoje 
přeshraničních projektů infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

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

La. vzhledem k tomu, že značný nárůst 
nestabilních obnovitelných zdrojů energie 
vyžaduje vyvažující kapacity, například 
prostřednictvím vyvažování větrné energie 
v Severním moři severskou 
hydroelektrickou energií a využití této 
vyvažující kapacity jako ekologických 
baterií pro Evropu,

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že nedostatek 
nástrojů na sdílení přínosů a nákladů u 
přeshraničních projektů je jednou 
z hlavních překážek rozvoje 
přeshraničních projektů infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií;

1. připomíná, že orgány veřejné správy 
mají značnou odpovědnost za plánování 
infrastruktury pro plnění společenských 
cílů a potřeb; domnívá se však, že trh, 
který je odpovídajícím způsobem 
regulován tak, aby sloužil veřejnému 
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zájmu, by měl nadále nést odpovědnost za 
plánování a investice do energetické 
infrastruktury, zdůrazňuje zásadní 
význam včasného a úplného provádění 
stávajících právních předpisů, včetně 
regulační činnosti, kterou požaduje třetí 
balíček pro vnitřní trh s energií, který 
obsahuje základní nástroje pro potřebný 
rozvoj infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií;

1. hlavní odpovědnost za plánování a 
investice do energetické infrastruktury by 
měl i nadále nést trh; zdůrazňuje proto 
zásadní význam včasného a úplného 
provádění stávajících právních předpisů, 
včetně regulační činnosti, kterou požaduje 
třetí balíček pro vnitřní trh s energií, který 
obsahuje základní nástroje pro potřebný 
rozvoj infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh 
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energií; s energií, a odpovídajícího oznamování 
investic do energetické infrastruktury 
v souladu s rozsudkem Evropského 
soudního dvora8, s cílem vytvořit přehled 
o možných mezerách na straně nabídky a 
poptávky, stejně jako o překážkách pro 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií;

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh 
s energií, s cílem napomoci vytvoření 
evropského integrovaného trhu; znovu 
opakuje význam oddělení výroby a 
přepravy energie, jež představuje nejlepší 
způsob zajištění spravedlivé hospodářské 
soutěže na trhu s energií a dosažení 
nižších cen pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného
správného a úplného provádění stávajících 

                                               
8 Věc C-490/10 Parlament v. Rada týkající se nařízení Rady č. 617/2010 o povinnosti informovat o 
investičních projektech do energetické infrastruktury
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předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií;

právních předpisů, včetně regulační 
činnosti, kterou požaduje třetí balíček pro 
vnitřní trh s energií, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií by měl 
být vytvořen do roku 2014 a umožnit tak 
volný průchod zemního plynu a elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií;

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a 
úplného provádění stávajících právních 
předpisů, včetně regulační činnosti, kterou 
požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s 
energií, s cílem zaručit srovnatelné 
podmínky hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že s cílem stanovit 
potřebnou skladbu energetických zdrojů 
vzniká v současnosti potřeba vypracovat 
přesné posouzení skutečných nákladů na 
jadernou energii, včetně nákladů na 
stavbu a provoz jaderných elektráren a 
jejich vyřazení z provozu, skladování 
jaderného odpadu a řešení důsledků 
případných jaderných katastrof;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 120
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. znovu opakuje potřebu ukončit 
nadměrnou regulaci koncových sazeb a 
protekcionistického chování členských 
států, což je předpokladem skutečné 
integrace trhu; regulované sazby by měly 
být určeny výhradně na ochranu skutečně 
zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu přijmout 10% 
závazný cíl vzájemného propojení; vybízí 
Evropskou komisi, aby vypracovala 
analýzu možností zvýšení tohoto cíle po 
roce 2015 s cílem zohlednit potřebnou 
integraci obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na nejlepších 
projektech předložených provozovateli 
energetických soustav;

Or. pl

Pozměňovací návrh 123
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury, která by doplňovala 
nástroje plánování třetího balíčku pro 
vnitřní trh s energií, založenou na 
evropských a regionálních hlediscích a 
optimalizaci sociálně-ekonomických 
účinků a vlivů na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 2. je přesvědčen, že k plnému využití 
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přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, který je založen na názorech všech 
dotčených subjektů (členských států, 
provozovatelů přenosových soustav a 
regulačních orgánů), a zdůrazňuje nutnost 
vyvinout harmonizovanou metodu výběru 
projektů infrastruktury založenou na 
evropských a regionálních hlediscích a 
optimalizaci sociálně-ekonomických 
účinků a vlivů na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU a zdůrazňuje nutnost vyvinout metodu 
výběru projektů infrastruktury zohledňující 
vývoj a pravidla vnitřního trhu. Tato 
metoda by měla být založena na
evropském a regionálním hledisku a na 
optimalizaci sociálně-ekonomických 
účinků a vlivů na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU a zdůrazňuje nutnost vyvinout metodu 
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harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

výběru projektů infrastruktury zohledňující 
vývoj a pravidla vnitřního trhu. Tato 
metoda by měla být založena na
evropském a regionálním hledisku a na 
optimalizaci sociálně-ekonomických 
účinků a vlivů na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
životní prostředí;

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích na odstranění 
nerovností prostřednictvím sociálně-
ekonomických účinků a vlivů na životní 
prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje nutnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 

2. je přesvědčen, že k plnému využití 
přínosů nové infrastruktury je nutný přístup 
EU, a zdůrazňuje možnost vyvinout 
harmonizovanou metodu výběru projektů 
infrastruktury založenou na evropských a 
regionálních hlediscích a optimalizaci 
sociálně-ekonomických účinků a vlivů na 
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životní prostředí; životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje potřebu zaručit 
v odpovídající míře zajištění dodávek 
energie pro EU a navázat kladné vztahy 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
mimo EU prostřednictvím spolupráce 
v rámci regionálních a globálních soustav 
přepravy energetických dodávek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 130
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je znepokojen skutečností, že pokud 
nebudou přijata další opatření, finanční 
prostředky Společenství se soustředí 
do západní Evropy a přímý i nepřímý 
pozitivní hospodářský a sociální dopad 
těchto investic se rovněž omezí na tento 
region;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 131
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že zásadní diverzifikace 
dodávek, jež zahrnuje diverzifikaci 
tranzitních tras i zemí původu zdrojů, by 
měla představovat jeden ze strategických 
cílů plánování energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být transparentní a v 
souladu s obecnými cíli energetické 
politiky a plánem EU do roku 2050 a s 
ostatními politikami EU (například v 
oblasti dopravy, budov a systému 
obchodování s emisemi (Emission Trading 
Scheme, ETS)), včetně cílů energetické 
účinnosti (zejména cílů potřebných 
z hlediska dosažení energetických úspor 
EU do roku 2020), jakož i potenciálního 
dopadu technologického pokroku a 
zavádění iniciativ „inteligentních měst“ 
s cílem podpořit investice do čisté a 
účinné energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
nařízením (ES) č. 994/2010 o opatřeních 
na zajištění bezpečnosti dodávek zemního 
plynu ve Společenství a širšími cíli 
energetické politiky a plánem EU do roku 
2050 a s ostatními politikami EU 
(například v oblasti dopravy, budov a 
systému obchodování s emisemi (Emission 
Trading Scheme, ETS)), včetně politik 
týkajících se energetické účinnosti 
(zejména provádění nadcházejícího 
akčního plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkajících se 
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energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

energetické účinnosti (zejména provádění 
nedávno zveřejněného akčního plánu 
energetické účinnosti (Energy Efficiency 
Action Plan, EEP) a dosažení 20% cíle), 
jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov, obnovitelné energie a 
systému obchodování s emisemi (Emission 
Trading Scheme, ETS)), včetně politik 
týkajících se energetické účinnosti 
(zejména provádění nadcházejícího 
akčního plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku, zejména pro 
obnovitelnou energii a zavádění iniciativ 
inteligentních sítí a „inteligentních měst“;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkajících se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku, posílení úlohy 
elektrických automobilů a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu
technologického pokroku a zavádění
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), politikami týkajícími se energetické 
účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
potenciálním dopadem technologického 
pokroku, zaváděním iniciativ 
„inteligentních měst“ a zásadou 
zabezpečení dodávek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU, například v oblasti dopravy, 
budov a systému obchodování s emisemi 
(Emission Trading Scheme, ETS)), 
politikami týkajícími se energetické 
účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
potenciálním dopadem technologického 
pokroku a zavádění iniciativ 
„inteligentních měst“;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkajících se 
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energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“ a 
„inteligentních regionů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být transparentní a v 
souladu s obecnými cíli energetické 
politiky a plánem EU do roku 2050 a s 
ostatními politikami EU (například v 
oblasti dopravy, budov a systému 
obchodování s emisemi (Emission Trading 
Scheme, ETS)), včetně politik týkajících se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkající se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
nadcházejícího akčního plánu energetické 
účinnosti (Energy Efficiency Action Plan, 
EEP)), jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý 
pro posouzení energetické infrastruktury 
pro rok 2020 musí být v souladu s 
obecnými cíli energetické politiky a 
plánem EU do roku 2050 a s ostatními 
politikami EU (například v oblasti 
dopravy, budov a systému obchodování s 
emisemi (Emission Trading Scheme, 
ETS)), včetně politik týkajících se 
energetické účinnosti (zejména provádění 
akčního plánu energetické účinnosti 
(Energy Efficiency Action Plan, EEP)), 
jakož i potenciálního dopadu 
technologického pokroku a zavádění 
iniciativ „inteligentních měst“;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu realizovat stávající 
politiky a nařízení tak, aby byly lépe 
využívány stávající energetické 
infrastruktury k většímu prospěchu 
evropských spotřebitelů; vyzývá Komisi a 
agenturu ACER, aby důsledně sledovaly 
uplatňování pravidel na vnitrostátní 
úrovni, jako jsou například pravidla 
související se zásadou o povinném 
využívání práva („use-it-or-lose-it“);

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. doporučuje stanovení průběžných cílů 
na léta 2030 a 2040 podpořené 
dlouhodobým hodnocením dopadu, které 
by mělo být založeno na dalších výchozích 
předpokladech, jako např. cíle v oblasti 
úspory energie, cíle snížení CO2 a 
technologický vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 144

Yannick Jadot jménem skupiny Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby v rámci 
energetického plánu přechodu do roku 
2050 vypracovala alespoň jeden scénář na 
hospodářství plně založené na 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
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základě hierarchie významnosti oblasti,
kde lze infrastrukturu minimalizovat
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu 
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

základě hierarchie významnosti a na 
základě měřítka provozní spolehlivosti 
oblasti, kde by měla být infrastruktura 
minimalizována prostřednictvím politiky 
energetické účinnosti nebo kde by měla být
stávající infrastruktura modernizována a 
kde je zapotřebí nová infrastruktura, která 
by měla být vybudována bez ohledu na 
stávající infrastrukturu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 146
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde by měla být stávající infrastruktura 
modernizována a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu 

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze stávající infrastrukturu 
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
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modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

stávající infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 148

Yannick Jadot jménem skupiny Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu 
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze infrastrukturu zrušit nebo 
minimalizovat prostřednictvím politiky 
energetické účinnosti nebo stávající 
infrastrukturu modernizovat a kde je 
zapotřebí nová infrastruktura, kterou lze 
vybudovat vedle stávající infrastruktury 
pro přenos elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti oblasti, 
kde lze infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu 
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti a 
nákladové účinnosti oblasti, kde lze 
infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo stávající infrastrukturu 
modernizovat a kde je zapotřebí nová 
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stávající infrastruktury; infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost začlenění těch prioritních 
projektů energetické infrastruktury, které 
by posilovaly bezpečnost a zabezpečení 
stávajících nejdůležitějších energetických 
infrastruktur v Evropě (plynovodů a 
ropovodů, elektrických sítí, jaderných 
elektráren, terminálů LNG atd.) vůči 
nehodám, přírodním katastrofám či 
katastrofám zapříčiněným člověkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že snížení spotřeby 
energie a znečišťujících emisí a větší 
energetické účinnosti lze dosáhnout 
prostřednictvím realizace programů větší 
energetické účinnosti v budovách a 
v odvětví dopravy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 152
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu zjistit případné 
budoucí mezery v energetické nabídce a 
poptávce, stejně jako potenciální budoucí 
nedostatky ve výrobě a přenosové 
infrastruktuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k zavedení evropské uhlíkové 
daně na emise, které nejsou zahrnuty do 
systému ETS s cílem snížit emise a 
přesměrovat daňové zatížení z práce na 
znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zastává názor, že modernizace a 
zlepšování účinnosti městských sítí 
vytápění a chlazení musí být pro EU 
jednou z priorit, a že by se tato skutečnost 
měla odrazit a získat podporu v rámci 
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přezkumu stávajících finančních rámců i 
budoucích finančních výhledů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 155
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná význam harmonizace 
tržních projektů a rozvoje společných 
režimů evropské infrastruktury v EU 
s cílem zajistit řízení vnitřních propojení 
v rámci Evropy a propojení se třetími 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES;

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko nestálosti dovozních 
sítí; vyzývá proto provozovatele sítí, 
regulační orgány včetně agentury ACER 
a Komisi, aby ve spolupráci 
s provozovateli sítí a orgány třetích zemí 
vytvořili podmínky umožňující určitou 
mírou stability sítě potřebnou z hlediska 
zapojení sousedních zemí do vnitřního 
trhu EU, což je jedním z předpokladů 
dosažení cílů EU v oblasti rozvoje 
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obnovitelných zdrojů energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES;

5. zastává názor, že kompatibilita mezi 
energetickou infrastrukturu EU a
infrastrukturou třetích zemí může posílit 
energetickou bezpečnost členských států;

Or. pl

Pozměňovací návrh 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES;

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby zvážila tuto možnost a 
v případě potřeby předložila opatření, 
jejichž prostřednictvím by mohla tuto 
otázku účinně řešit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 159
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES;

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jako např. „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES s cílem podpory elektrických 
infrastruktur věnovaných výhradně 
dovozu energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi 
může vytvářet riziko úniku uhlíku nebo 
zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; 
vyzývá Komisi, aby ve všech nutných 
případech předložila opatření pro řešení 
tohoto problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
2009/28/ES;

5. zastává názor, že rozvoj energetické 
infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi a 
v některých případech i rozvoj stávající 
elektrické infrastruktury může vytvářet 
riziko úniku uhlíku nebo zvyšovat toto 
riziko tam, kde již existuje; vyzývá 
Komisi, aby ve všech nutných případech 
předložila opatření pro řešení tohoto 
problému jakožto „mechanismus 
započítávání emisí uhlíku“ nebo 
požadovala dodržování směrnice EU 
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2009/28/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu vytváření 
inteligentních sítí elektrické 
infrastruktury, které budou moci přijímat 
energii vytvořenou na místní a regionální 
úrovni z obnovitelných zdrojů a tím zajistí 
potřebnou infrastrukturu pro využívání 
elektrických automobilů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 162
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy a vytvořit 
přeshraniční propojení, která významně 
přispívají k integraci trhů s energií a ke 
konečnému řešení situace energetických 
ostrovů a úzkých míst přenosu; připomíná 
v této souvislosti význam zajištění dodávek 
pro celou EU, včetně vzdálených regionů, 
a to způsobem, který odpovídá místním 
potřebám a za spravedlivé ceny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 163
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu; zastává názor, že Evropa musí 
vytvořit infrastrukturu, která umožňuje 
technický přístup alespoň dvěma různým 
zdrojům dodávek tak, aby plyn mohl být 
dopravován dvěma různými směry;

Or. lt

Pozměňovací návrh 164
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a k odstranění úzkých míst v rámci 
vnitřních přenosových soustav, která mají 
dopad na evropskou energetickou 
soustavu jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů 
s energií, vstupu obnovitelné energie a 
zajištění systémové bezpečnosti a ke 
konečnému řešení situace energetických 
ostrovů a úzkých míst přenosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
investice do vnitřních přenosových 
soustav, které mají zásadní význam pro 
integraci trhů s energií a ke konečnému 
řešení situace energetických ostrovů a 
úzkých míst přenosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

6. zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na 
vnitřní přenosové soustavy, které 
významně přispívají k integraci trhů s 
energií a ke konečnému řešení situace 
energetických ostrovů a úzkých míst 
přenosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v jihovýchodní Evropě 
je zapotřebí vytvořit dodatečné kapacity 
připojení a vzájemného propojení pro 
výrobu energie s cílem posílit energetické 
toky mezi zeměmi jihovýchodní Evropy a 
zeměmi střední Evropy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 170
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná význam přizpůsobení 
infrastruktury konkrétním požadavkům 
přenosu nových druhů energie a potřebu 
nahradit kapacity EU dříve, než zastarají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje potřebu vytvoření nové 
infrastruktury, která ukončí existenci 
energetických ostrovů a závislost na 
jediném dodavateli a posílí zajištění 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. Připomíná, že historické rozdíly ve 
vývoji plynovodních a energetických sítí 
představují hlavní překážku při realizaci 
protikrizového mechanismu Unie, jak jej 
předpokládá nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 994/2010 o 
opatřeních na zajištění bezpečnosti 
dodávek zemního plynu a zásady 
vnitřního trhu s energií ve střední Evropě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření s cílem zajistit, že 
provozovatelům přenosových soustav se 
dostane dostatečných pobídek k tomu, aby 
uvažovali o možnostech vzájemného 
propojení z regionálního nebo evropského 
hlediska, a že jejich investiční plány 
budou založeny na sociálně 
hospodářských dopadech vzájemného 
propojení a nikoli pouze na úsporách 
projektu, čímž se předejde nedostatku 
investic do přenosových kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2011 předložila návrhy řešení cílových 
konfliktů, jak je popsal evropský 
koordinátor Georg Wilhelm Adamowitsch 
ve své třetí výroční zprávě ze dne 
15. listopadu 2010, např. konfliktu mezi 
naléhavou potřebou nové infrastruktury a 
přísnými předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí;
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Or. de

Pozměňovací návrh 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná možnosti, které nabízejí 
stávající smlouvy o spolupráci v rámci 
euroregionů pro rozvoj a posílení 
přeshraničních projektů energetické 
infrastruktury, zejména v souvislosti 
s obnovitelnými zdroji energie, a naléhavě 
vyzývá, aby byly tyto nástroje (Euregios, 
seskupení ESUS) k tomuto účelu využity;

Or. nl

Pozměňovací návrh 176
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá rozhodnutí Komise provést 
„zátěžové zkoušky“ u jaderných 
elektráren v Evropě; domnívá se, že 
budoucí legislativní iniciativa na 
vytvoření rámce Společenství pro 
jadernou bezpečnost má zásadní význam 
pro trvalé zlepšování bezpečnostních 
standardů v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zastává názor, že regionální iniciativy 
by měly být rozšířeny a dále rozvíjeny, 
protože se nejvíce přibližují způsobu, jímž 
jsou energetické soustavy v jednotlivých 
regionech provozovány (např. regionální 
struktura zdrojů výroby, větrná energie, 
omezení rozvodné sítě a dostupnost 
energetických zdrojů);

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu; v této souvislosti by 
měla kapacita vzájemného propojení být 
zvažována na stejné úrovni jako cíl 20-20-
20 a z tohoto hlediska by desetiletý plán 
rozvoje sítí měl být vnímán jako nástroj na 
sledování dodržování 10% cíle 
vzájemného propojení;

Or. en



AM\861071CS.doc 83/100 PE460.899v01-00

CS

Pozměňovací návrh 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že desetiletý plán rozvoje 
sítí (Ten-Year Network Development Plan, 
TYNDP) určuje příslušné projekty 
infrastruktury v oblasti elektrické energie a 
zemního plynu, které by měly představovat 
základ pro výběr projektu EIP;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž – aniž by 
došlo k narušení fungování vnitřního trhu 
– stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny 
s ohledem na dosažení cílů EU v oblasti 
životního prostředí a sociálních cílů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 182
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž přispívat ke stanovení priorit, které 
by měly být rozvíjeny pro dosažení cílů EU 
v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž
zohledňovat a usilovat o dosažení cílů EU 
v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) musí určovat 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
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příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 188
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie, měl by rovněž stanovit i 
priority, které by měly být rozvíjeny pro 
dosažení cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu;

8. zastává názor, že ačkoli desetiletý plán 
rozvoje sítí (Ten-Year Network 
Development Plan, TYNDP) určuje 
příslušné projekty infrastruktury v oblasti 
elektrické energie a zemního plynu, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být 
rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu plánování 
infrastruktury EU v oblasti elektrické 
energie a plynu vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh zlepšující transparentnost 
a účast veřejnosti při určování priorit EU v
odvětví energetiky;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací; rovněž vyzývá členské státy, 
aby rozšiřovaly své infrastruktury v oblasti 
dodávek energie v rámci regionální 
spolupráce v souladu s přílohou č. IV 
nařízení (ES) č. 994/2010; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací; považuje zveřejňování údajů o 
technických plánech z hlediska zajištění 
této účasti za klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi,
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví elektrické energie a zemního 
plynu, nezávislých odborníků, organizace 
spotřebitelů a nevládní organizací;

Or. de
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Pozměňovací návrh 194
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
průmyslového odvětví a odvětví 
energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví zemního plynu a elektrické 
energie, nezávislých odborníků, organizace 
spotřebitelů a nevládní organizací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a ropy vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

[Netýká se českého znění.]

Or. en



PE460.899v01-00 92/100 AM\861071CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 198
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

[Netýká se českého znění.]

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

[Netýká se českého znění.]

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví průmyslu, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího 
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucích 
projektů infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího
plánování infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucích 
priorit infrastruktury EU v oblasti 
elektrické energie a plynu vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při 
určování priorit EU v rámci procesu širší 
účasti zúčastněných stran dotýkajícího se 
odvětví energetiky, nezávislých odborníků, 
organizace spotřebitelů a nevládní 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zastává názor, že je třeba věnovat 
pozornost vlastnictví energetické 
infrastruktury v EU ze strany 
zahraničních společností nebo jejich 
dceřiných podniků bez transparentní 
struktury řízení a s nadměrným vlivem 
zahraničních vlád; vyzývá Komisi, aby 
v tomto ohledu předložila návrhy 
odpovídajících právních a 
institucionálních záruk, zejména pokud 
jde o přístup k veřejnému financování 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl přispívat ke
klouzavému programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise; připomíná, že 
tento přístup „zdola nahoru“ musí 
doplňovat rovněž strukturovaný pohled 
„shora dolů“ s evropskou perspektivou;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přepravy zemního plynu a
přenosu elektřiny v rámci dlouhodobého 
výhledu evropského plánování, který by 
sledovala Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (ACER) 
a Komise; s přihlédnutím k příslušným 
ustanovením třetího balíčku pro vnitřní 
trh s energií;

Or. de
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Pozměňovací návrh 206
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise; s přihlédnutím 
k příslušným ustanovením třetího balíčku 
pro vnitřní trh s energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí a regionální investiční plány 
by měly být základem klouzavého 
programu rozvoje evropské infrastruktury 
přenosu elektřiny a zemního plynu v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

Or. pl



AM\861071CS.doc 97/100 PE460.899v01-00

CS

Pozměňovací návrh 208
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 



AM\861071CS.doc 99/100 PE460.899v01-00

CS

infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny a zemního 
plynu v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu zemního plynu a 
elektřiny v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;
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Or. en

Pozměňovací návrh 215
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

10. zastává názor, že desetiletý plán 
rozvoje sítí by měl být stěžejním základem 
klouzavého programu rozvoje evropské 
infrastruktury přenosu elektřiny v rámci 
dlouhodobého výhledu evropského 
plánování, který by sledovala Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že agentura ACER stejně 
jako vnitrostátní regulační orgány by měly 
před schválením investic do infrastruktury 
vypracovat konkrétní pokyny s cílem 
ověřit u každého projektu samostatně, zda 
nemohou být požadavky na infrastrukturu 
pokryty nákladově účinnějším způsobem 
prostřednictvím opatření v oblasti 
energetické účinnosti na straně poptávky;

Or. en


