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Pozměňovací návrh 217
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, propojení 
jihozápadní Evropy a spojení ve střední, 
východní a jihovýchodní Evropě, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin; zdůrazňuje význam 
propojení se střední a východní Evropou 
pro integraci energie z obnovitelných 
zdrojů z této oblasti do budoucí plně 
evropské supersítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů a 
integraci nových forem využití elektrické 
energie, zejména elektrických vozidel a 
nabíjecích elektrických hybridních vozidel 
je zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
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supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; zdůrazňuje význam budování 
integrované centrální mořské sítě v 
Severním moři s cílem optimalizovat 
spojení, odolnost systému a provozní 
pružnost a omezit náklady; žádá Komisi, 
aby konzultovala všechny příslušné 
zúčastněné strany s cílem urychlit určení 
elektrických dálnic a aby Evropskému 
parlamentu do roku 2014 předložila nástin;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů a 
integrace nových způsobů využívání 
elektrické energie, zejména pro elektrická 
vozidla nebo hybridní vozidla, je zásadní 
pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že pro dosažení 
tohoto cíle je přiznána priorita 
severomořské síti; žádá Komisi, aby 
konzultovala všechny příslušné zúčastněné 
strany s cílem urychlit určení elektrických 
dálnic a aby Evropskému parlamentu do 
roku 2014 předložila nástin opírající se o 
sociálně-ekonomickou analýzu nákladů a 
přínosů těchto infrastruktur;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 220
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování
infrastruktury pro účinnou a inteligentní
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že zlepšení infrastruktury 
pro rozumnou integraci větrné energie z 
obnovitelných zdrojů ze Severního moře a 
z Baltského moře směrem k jihu je zásadní 
pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů; žádá Komisi, aby 
konzultovala všechny příslušné zúčastněné 
strany s cílem urychlit určení elektrických 
dálnic a aby Evropskému parlamentu do 
roku 2014 předložila nástin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
přenosové a distribuční infrastruktury pro 
účinnou a inteligentní integraci energie z 
obnovitelných zdrojů i integraci nových 
způsobů využití elektrické energie, 
zejména pro elektrická vozidla nebo 
nabíjecí hybridní vozidla, je zásadní pro 
úspěšné dosažení celkových energetických 
cílů, a vítá, že je přiznána priorita 
severomořské síti, jakožto nezbytnému 
prvku budoucí evropské supersítě; žádá 
Komisi, aby konzultovala všechny 
příslušné zúčastněné strany s cílem urychlit 
určení elektrických dálnic a aby 
Evropskému parlamentu do roku 2014 
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předložila nástin;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů i 
integraci nových způsobů využití 
elektrické energie, zejména pro elektrická 
vozidla nebo nabíjecí hybridní vozidla, je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2013
předložila nástin;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jihozápadnímu 
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nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

koridoru a dalším pilotním projektům, 
které má podporovat Komise, jak bylo 
uvedeno na fóru ve Florencii, jakožto 
nezbytné prvky budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin, aniž by z příslušného 
přehledu a plánování vyloučila kteroukoli 
širší evropskou zeměpisnou oblast;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin, který bude co nejlépe 
spojovat specifické rysy týkající se dopravy 
energie z obnovitelných zdrojů, například 
solární nebo větrné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů; žádá Komisi, aby 
konzultovala všechny příslušné zúčastněné 
strany s cílem urychlit určení elektrických 
dálnic a aby Evropskému parlamentu do 
roku 2014 předložila nástin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti a 
středomořskému okruhu, jakožto 
nezbytným prvkům budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do roku 2014
předložila nástin;

11. zdůrazňuje, že podpora budování 
infrastruktury pro účinnou a inteligentní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů je 
zásadní pro úspěšné dosažení celkových 
energetických cílů, a vítá, že je přiznána 
priorita severomořské síti, jakožto 
nezbytnému prvku budoucí evropské 
supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala 
všechny příslušné zúčastněné strany s 
cílem urychlit určení elektrických dálnic a 
aby Evropskému parlamentu do konce 
roku 2012 předložila nástin;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 229
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že rozvoj infrastruktury 
vytápění a chlazení (tj. dálkového 
vytápění) a modernizace infrastruktur 
systémů vytápění založených na fosilních 
palivech na infrastrukturu založenou na 
energii z obnovitelných zdrojů by výrazně 
napomohla cílům EU v oblasti řešení 
dodávek energie a snížení množství 
skleníkových plynů, zejména v městských 
oblastech; proto vyzývá Komisi, aby 
předložila ambiciózní strategii pro oblast 
vytápění a chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
by integrace energie z obnovitelných 
zdrojů mohla způsobit místní 
nerovnováhu, musíme nalézt nové, účinné 
a flexibilní způsoby, jak provozovat a 
udržovat elektrické sítě. V této souvislosti 
zdůrazňuje rozhodující úlohu 
inteligentních sítí a pružné distribuce při 
zlepšování rentability výroby a 
mikrovýroby energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
by integrace energie z obnovitelných 
zdrojů mohla způsobit místní 
nerovnováhu, musíme nalézt nové, účinné 
a flexibilní způsoby, jak provozovat a 
udržovat elektrické sítě. V této souvislosti 
zdůrazňuje rozhodující úlohu 
inteligentních sítí a pružné distribuce při 
zlepšování rentability výroby a 
mikrovýroby energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby učinila další 
kroky k vytvoření podmínek pro 
proevropské napojení budoucích 
předpokládaných elektráren na moři; 
domnívá se, že integrace elektráren v 
Severním moři, Baltském moři a Černém 
moři je mimořádně důležitá pro rozvoj 
evropského vnitřního trhu s energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pokud jde o 
energetické infrastruktury a jejich vztah k 
rámci územního plánování námořních 
prostor, který může být užitečný i pro 
zařazení velkých projektů větrných 
elektráren na moři do celkové strategie, je 
nutné, aby existovala průřezová 
soudržnost politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že integrace výroby 
energie z obnovitelných zdrojů je 
problémem pro funkčnost systému; 
zdůrazňuje potřebu nového, účinného a 
inteligentního rámcového řízení 
prostřednictvím inteligentních sítí, 
pružného provozu distribuce a 
inteligentního měření;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná však Komisi, že každý 
členský stát by měl být také podporován, 
aby byl jak výrobcem, tak spotřebitelem 
udržitelné energie z bezpečnostních i 
ekonomických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. doporučuje Komisi, aby urychlila 
práci na platformě elektrických dálnic, 
kterou nedávno podpořilo fórum ve 
Florencii;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. je přesvědčen, že Unie se musí 
zaměřit i na modernizaci sítě EU a 
podporovat v této úloze i členské státy, 
zejména ve střední a východní Evropě, kde 
je síť nejslabší; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zbytečné budovat 
masivní projekty v oblasti obnovitelné 
energie, pokud jsou sítě, k nimž mají být 
připojeny, příliš staré na to, aby tuto 
novou energii snesly;
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Or. en

Pozměňovací návrh 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; v této 
souvislosti vítá, že prioritu má rychlé 
otevření jižního koridoru, který připravuje 
cestu postupnému rozvoji nové dovozní 
trasy do EU. Zdůrazňuje potřebu řádného 
provádění požadavků na flexibilitu
plynových infrastruktur tak, jak je 
stanoveno v nařízení 994/2010, zejména s 
cílem zajistit zpětné toky, a zdůrazňuje, že 
infrastrukturu dodávek plynu je třeba 
rozvinout, přičemž musí být plně brán v 
úvahu přínos terminálů zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a stlačeného 
zemního plynu (CNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; v této 
souvislosti vítá, že prioritu má rychlé 
otevření jižního koridoru, který připravuje 
cestu postupnému rozvoji nové dovozní 
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zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

trasy do EU. Zdůrazňuje potřebu řádného 
provádění požadavků na flexibilitu 
plynových infrastruktur tak, jak je 
stanoveno v nařízení 994/2010, zejména s 
cílem zajistit zpětné toky, a zdůrazňuje, že 
infrastrukturu dodávek plynu je třeba 
rozvinout, přičemž musí být plně brán v 
úvahu přínos terminálů zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a stlačeného 
zemního plynu (CNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur,
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek, což 
přispívá k lepšímu fungování vnitřního 
trhu s energií, a tedy ke snižování 
energetické závislosti; upozorňuje na 
potřebu dalších požadavků na flexibilitu 
plynových infrastruktur, zejména s cílem 
zajistit zpětné toky a propojení, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) a 
skladišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek, což 
přispívá k lepšímu fungování vnitřního 
trhu s energií, a tedy ke snižování 
energetické závislosti; upozorňuje na 
potřebu dalších požadavků na flexibilitu 
plynových infrastruktur, zejména s cílem 
zajistit zpětné toky a propojení, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) a 
skladišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG); vítá 
skutečnost, že prioritu má vytváření 
severojižního propojení ve střední Evropě; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur a tras dodávek plynu při 
zvyšování diversifikace a bezpečnosti 
dodávek a snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) a 
podzemních skladišť jako centrálních 
převaděčů a míst, kde dochází k 
diversifikaci původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
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zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) v zájmu 
vysokého stupně flexibility možností 
dodávek;

Or. nl

Pozměňovací návrh 245
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti při 
respektování potřeby snížit do roku 2050 
zásadním způsobem emise z energetiky; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti při 
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upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

respektování potřeby snížit do roku 2050 
zásadním způsobem emise z energetiky; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti například 
rozvojem ekologické výroby plynu; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, jak 
je stanoveno v nařízení 994/2010, zejména 
s cílem zajistit zpětné toky, a zdůrazňuje, 
že infrastrukturu dodávek plynu je třeba 
rozvinout, přičemž musí být plně brán v 
úvahu přínos terminálů zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a stlačeného 
zemního plynu (CNG);

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) a lodí na 
přepravu LNG/CNG;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG) a 
podzemního skladování plynu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace a bezpečnosti dodávek a 
snižování energetické závislosti; 
upozorňuje na potřebu dalších požadavků 
na flexibilitu plynových infrastruktur, 
zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek 
plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být 
plně brán v úvahu přínos terminálů 
zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
stlačeného zemního plynu (CNG);

12. potvrzuje význam účinných 
infrastruktur dodávek plynu při zvyšování 
diversifikace skladby energetických zdrojů 
a bezpečnosti dodávek a snižování 
energetické závislosti; upozorňuje na 
potřebu dalších požadavků na flexibilitu 
plynových infrastruktur, zejména s cílem 
zajistit zpětné toky, a zdůrazňuje, že 
infrastrukturu dodávek plynu je třeba 
rozvinout, přičemž musí být plně brán v 
úvahu přínos terminálů zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a stlačeného 
zemního plynu (CNG);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá oznámení Komise, že zemní plyn 
bude hrát významnou úlohu jako záložní 
palivo; zdůrazňuje však, že jiné formy 
energie a zařízení na skladování energie 
budou rovněž muset přijmout tuto úlohu, 
má-li být zajištěno zabezpečení dodávek; 
zdůrazňuje, že základem bezpečného a 
rentabilního zásobování bude nadále 
široká skladba energetických zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. uvádí, že na rozdíl od všech ostatních 
investic do infrastruktury, které chce EU 
podnítit, je propojení plynárenských sítí a 
skladování plynu povinnou 
infrastrukturou podle nařízení o 
bezpečnosti dodávek plynu z roku 2009; 
žádá Komisi, aby posoudila, zda je 
financování některých zlepšení 
infrastruktur ze strany EU podle nařízení 
z roku 2009 potřebné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. podporuje posouzení dopadu u 
konkrétních investic na zkapalněný zemní 
plyn, které zohlední jejich pravděpodobný 
dopad na ceny zemního plynu, jejichž 
dlouhodobý vývoj není jasný, například 
vzhledem k nákladům na výstavbu a 
údržbu a na výhody výkyvů ve vyjednávací 
síle;

Or. hu

Pozměňovací návrh 255
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje strategický zeměpisný 
význam oblasti Černého moře, zejména 
pokud jde o zabezpečení a diversifikaci 
energetických zdrojů a zásobovacích tras 
EU vzhledem k blízkosti Kaspického 
moře, Středního východu a střední Asie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 256
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že by žádný region 
členských států EU, včetně ostrovních 
regionů, neměl po roce 2015 zůstat mimo 
evropské plynárenské a elektrické sítě a 
jeho energetická bezpečnost by neměla být 
ohrožena nedostatečným příslušným 
propojením;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje potřebu podpořit jižní 
koridor jako prostředek k posílení 
bezpečnosti dodávek do EU; takové 
projekty, jako plynovod Nabucco, 
považuje za klíčové prioritní projekty pro 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. uznává, že černomořská oblast má ze 
zeměpisného hlediska strategický význam 
pro energetickou bezpečnost EU, pokud 
jde zejména o diversifikaci dodávek 
energie, neboť spojuje Evropu s oblastí 
Kaspického moře, se Středním východem 
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a střední Asií; zdůrazňuje potřebu posílit 
mnohostrannou energetickou spolupráci v 
oblasti Černého moře a rozvíjet 
energetickou infrastrukturu této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. považuje za zásadní budovat u 
Černého moře přístavy EU, včetně 
ropných a plynových terminálů a zařízení 
pro intermodální dopravu, aby v tomto 
regionu došlo ke zlepšení dopravy 
uhlovodíků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 260
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje přidanou hodnotu pro 
Evropu a význam jižního plynového 
koridoru při efektivnějším zajišťování 
dodávek energie do EU; vyzývá Komisi a 
členské státy i jejich partnery, aby 
podpořily a urychlily provádění projektů, 
jako je plynovod Nabucco, který je 
společně s dalšími menšími projekty, jako 
je transjadranský plynovod (TAP), 
panevropský ropovod (PEOP), propojení 
Turecko-Řecko-Itálie (ITGI) a 
Ázerbájdžán-Gruzie-Rumunsko (AGRI), 
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klíčovou prioritou EU; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. žádá Komisi, aby provedla důkladné
hodnocení případných výhod a rizik 
používání nekonvenčních zdrojů zemního 
plynu v EU a zohlednila přitom různé 
způsoby těžby a stávající technický rozvoj;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, které by mohly pomoci snížit 
závislost Evropy na vnějších zdrojích 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky; 
doporučuje těm členským státům, kde se 
začínají využívat zásoby plynu z břidlice, 
aby více spolupracovaly na související 
problematice, včetně norem pro 
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cementování a betonování vrtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu a pokud jde o dostupné zdroje,
právní otázky, hodnocení životního cyklu, 
dopad na životní prostředí a hospodářskou 
proveditelnost, měla by provádět průběžné 
hodnocení; žádá Komisi, aby urychlila 
zpracovávání této otázky a zahrnula 
výsledky hodnocení do kterékoli budoucí 
dlouhodobé strategie Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 264

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji
infrastruktury pro nekonvenční zdroje
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise by před každým 
dalším krokem měla provést důkladné 
hodnocení nekonvenčních zdrojů plynu, 
pokud jde o právní otázky, hodnocení 
životního cyklu a dopady na životní 
prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 265
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky
založené na zásadě rovného a 
transparentního zacházení s primárními 
zdroji energie, bez ohledu na technologii 
používanou při jejich těžbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o hodnocení potenciálu 
těchto zdrojů energie, hodnocení jejich 
životního cyklu a dopady na životní 
prostředí; žádá Komisi, aby provedla 
důkladné hodnocení této otázky a na 
základě tohoto hodnocení řešila případné 
právní otázky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise musí provést 
důkladné hodnocení rozvoje infrastruktury 
pro nekonvenční zdroje plynu, pokud jde o 
právní otázky, hodnocení životního cyklu a 
dopady na životní prostředí dříve, než 
ohledně této otázky přijme nová 
rozhodnutí nebo podnikne další kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, nová 
technická řešení, hodnocení životního 
cyklu a dopady na životní prostředí; žádá 
Komisi, aby provedla důkladné hodnocení 
této otázky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 269
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro udržitelné nekonvenční 
zdroje plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro nekonvenční zdroje 
plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

13. domnívá se, že Komise dosud 
nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji 
infrastruktury pro udržitelné nekonvenční 
zdroje plynu, pokud jde o právní otázky, 
hodnocení životního cyklu a dopady na 
životní prostředí; žádá Komisi, aby 
provedla důkladné hodnocení této otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že ačkoli dekarbonizace 
hospodářství povede k postupnému 
poklesu používání energie z fosilních 
zdrojů, ropa zůstane ještě po mnoho let 
významnou součástí dodávek energie pro 



AM\861992CS.doc 31/100 PE462.547v01-00

CS

EU, a proto musí být i v době přechodu 
zachována konkurenceschopná evropská 
infrastruktura pro přepravu a rafinaci 
ropy, aby byly zajištěny bezpečné a 
dostupné dodávky produktu spotřebitelům 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje potřebu podpořit 
geologický průzkum s cílem posoudit 
mocnost existujících ložisek a možnosti 
těžby a využívání plynu z alternativních 
zdrojů v Evropě, neboť to urychlí 
technický rozvoj, co se týče využívání 
zemního plynu z alternativních zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 273
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby se zabývala 
diversifikací a bezpečností zdrojů ropy a 
plynu; je přesvědčen, že Komise by měla 
posoudit i možnost severojižní ropné osy a 
prodloužení ropovodu Oděsa-Brody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje význam a užitečnost 
plynu z břidlice jako nekonvenčního 
zdroje plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. je toho názoru, že těžba zemního 
plynu z nekonvenčních zdrojů by mohla 
dlouhodobě pomoci omezit závislost 
členských států na dovozech plynu ze 
třetích zemí; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 276
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. žádá Komisi, aby posoudila potřebu 
nového nařízení v oblasti bezpečnosti 
dodávek ropy, které by bylo založeno na 
modelu nařízení o bezpečnosti dodávek 
plynu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 277
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna 
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova;

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna 
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova a zdůrazňuje význam prioritního 
přístupu energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě tak, jak bylo navrženo ve směrnici 
EU 2009/28/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna 
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova;

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna 
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova a zdůrazňuje význam prioritního 
přístupu energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě tak, jak bylo navrženo ve směrnici 
EU 2009/28/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova;

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla umožněna
decentralizovaná produkce energie a účast 
na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie, aby byla upřednostněna 
decentralizovaná produkce energie a rozvoj 
venkova;

14. upozorňuje na význam plánování 
integrované energetické infrastruktury pro 
zemědělské a drobné venkovské zdroje 
energie na vnitrostátní úrovni, aby byla 
upřednostněna decentralizovaná produkce 
energie a rozvoj venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
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a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů a opatření 
týkajících se efektivity na straně poptávky 
do soustavy; zdůrazňuje, že pokud by 
nebylo upřednostněno řízení na straně 
poptávky, značně by to podlomilo 
integraci decentralizovaných zdrojů 
energie a ztížilo dosažení celkových cílů 
energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů a opatření 
týkajících se efektivity na straně poptávky 
do soustavy; zdůrazňuje, že pokud by byla 
upřednostněna opatření na straně 
poptávky, značně by to posílilo integraci 
decentralizovaných zdrojů energie a 
urychlilo dosažení celkových cílů 
energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
vnitrostátní úrovni. To zahrnuje 
distribuční soustavu a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy; 
zahrnuje to i vnitrostátní projekty 
infrastruktury, které mají pozitivní dopad 
i mimo státní hranice, pokud jde o 
zásobování nebo propojení vnitřního trhu 
s energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
vnitrostátní úrovni. To zahrnuje 
distribuční soustavu a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy; 
zahrnuje to i vnitrostátní projekty 
infrastruktury, které mají pozitivní dopad 
i mimo státní hranice, pokud jde o 
zásobování nebo propojení vnitřního trhu 
s energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a důležitou úlohu, kterou 
hrají producenti, kteří jsou současně 
spotřebiteli, a provozovatelé distribuční 
soustavy při začleňování 
decentralizovaných energetických 
produktů do soustavy; zdůrazňuje 
potenciál decentralizované výroby energie 
a naléhavě žádá Komisi, aby to zohlednila 
a podpořila a usnadnila její budoucí 
rozvoj;

Or. nl

Pozměňovací návrh 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy; 
zdůrazňuje, že pokud by nebylo 
upřednostněno řízení na straně poptávky, 
značně by to podlomilo integraci 
decentralizovaných zdrojů energie a 
ztížilo dosažení celkových cílů energetické 
politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 287
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají 
producenti, kteří jsou současně spotřebiteli, 
a provozovatelé distribuční soustavy při 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů do soustavy;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce na vnitrostátní úrovni a 
úlohu, kterou hrají producenti, kteří jsou 
současně spotřebiteli, a provozovatelé 
distribuční soustavy při začleňování 
decentralizovaných energetických 
produktů do soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že klíčem ke změně 
spotřebitelských zvyklostí je kombinace 
flexibilní tvorby cen a tlaku vytvářeného 
předpisy jako systém odměn na podporu 
větší efektivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že nové podněty, jako 
dynamické ceny nebo systém odměn, by 
pomohly změnit spotřebitelské zvyklosti na 
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zvyklosti skutečných producentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že nové podněty, jako 
dynamické ceny nebo systém odměn, by 
pomohly změnit spotřebitelské zvyklosti na 
skutečné producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že nové podněty, jako 
dynamické ceny nebo systém odměn, by 
pomohly změnit spotřebitelské zvyklosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
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2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren,
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

2012 představila konkrétní iniciativy a 
řešení na podporu rozvoje kapacit pro 
skladování energie (včetně víceúčelových 
zařízení pro plyn/vodík, účinných baterií 
pro systémy pohonu vozidel, elektřiny z 
přečerpávacích vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních elektráren a 
jiných inovativních technologií);

Or. pl

Pozměňovací návrh 293
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií), a vyzývá k vytvoření 
předpisového rámce pro ukládání energie, 
který by maximalizoval integraci a 
používání energie z obnovitelných zdrojů, 
aniž by docházelo k omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
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energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z přečerpávacích a 
středotlakých vodních elektráren a 
vodních elektráren pod nádrží, 
vysokoteplotních solárních, bateriových a 
jiných technologií);

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, decentralizovaného ukládání 
bioplynu, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních zařízení, 
stlačeného vzduchu a jiných technologií);
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Or. de

Pozměňovací návrh 297
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií a elektrických vozidel);

Or. fr

Pozměňovací návrh 298
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií a elektrických vozidel);

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií);

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 
2012 představila konkrétní iniciativy na 
podporu rozvoje kapacit pro skladování 
energie (včetně víceúčelových zařízení pro 
plyn/vodík, elektřiny z vodních elektráren, 
vysokoteplotních solárních a jiných 
technologií a elektrických vozidel);

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby zvážila vhodné 
možnosti skladování energie, které 
zohlední všechny finanční subjekty a 
budou při stejném přístupu schopny 
poskytnout dosaženým cílům energetické 
politiky přidanou hodnotu;

Or. es

Pozměňovací návrh 301
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že rozvíjení 
inteligentních sítí by mělo být jednou z 
priorit energetické infrastruktury, neboť 
pomůže snížit energetickou závislost 
zvýšením energetické účinnosti, snížením 
přemrštěných cen ve špičce a rozvojem 
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flexibility elektrického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. soudí, že již vypracované projekty 
Komise na budování infrastruktury pro 
zachycování a přepravu CO2 by měly 
pokračovat; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala předběžnou zprávu o pokroku 
dosaženém v rámci projektů 
financovaných EU v této oblasti;

17. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
předběžnou zprávu o projektech 
infrastruktury pro zachycování a 
přepravu CO2 připravených Komisí a 
dotovaných EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 303
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. soudí, že již vypracované projekty 
Komise na budování infrastruktury pro 
zachycování a přepravu CO2 by měly 
pokračovat; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala předběžnou zprávu o pokroku 
dosaženém v rámci projektů 
financovaných EU v této oblasti;

17. domnívá se, že již vypracované
výzkumné projekty Komise na
zachycování CO2 a jeho přepravu do 
skladovacích zařízení by měly být 
rozšířeny; vyzývá však Komisi, aby 
urychleně vypracovala zprávu o výsledcích 
dosažených při využívání 
experimentálních technologií na 
zachycování a ukládání uhlíku (CCS) pro 
tepelné elektrárny, financovaných EU;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 304

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. soudí, že již vypracované projekty 
Komise na budování infrastruktury pro
zachycování a přepravu CO2 by měly 
pokračovat; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala předběžnou zprávu o pokroku 
dosaženém v rámci projektů financovaných 
EU v této oblasti;

17. zdůrazňuje, že u zachycování CO2 a 
jeho skladování nebylo ještě prokázáno, že 
jde o technicky a ekonomicky platné 
řešení na omezení skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala 
předběžnou zprávu o pokroku dosaženém v 
rámci projektů financovaných EU v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že rozvoj infrastruktury 
vytápění a chlazení (tj. dálkového 
vytápění) a modernizace infrastruktur 
systému vytápění založených na fosilních 
palivech na infrastrukturu založenou na 
energii z obnovitelných zdrojů by výrazně 
napomohla cílům EU v oblasti řešení 
dodávek energie a snížení množství CO2, 
zejména v městských oblastech; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila ambiciózní 
strategii pro oblast vytápění a chlazení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. domnívá se, že komunikace se 
nepřiměřeně soustředí na rozsáhlé nové 
investice na úkor rozvoje existující 
infrastruktury; zdůrazňuje, že tyto 
plánované projekty nesmí způsobit 
neproveditelnost zlepšení kapacit v 
členských státech a v regionech 
plánovaná na dřívější dobu; proto 
naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

Or. hu

Pozměňovací návrh 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, zejména 
pokud jde o snížení poptávky 
prostřednictvím opatření na zajištění 
energetické účinnosti, a žádá ji, aby Radě 
a Parlamentu podala zprávu o investicích, 
které budou pravděpodobně třeba;



AM\861992CS.doc 47/100 PE462.547v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 308
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
prioritních koridorů uváděných ve sdělení 
o prioritách energetických infrastruktur, a 
žádá ji, aby Radě a Parlamentu podala 
zprávu o investicích a o objemu budoucích 
potřeb financování EU, které budou 
pravděpodobně třeba;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. naléhavě žádá Komisi, aby po 
konzultaci s příslušnými provozovateli sítí 
a subjekty na trhu kriticky posoudila a dle 
potřeby přezkoumala číselné údaje o 
investičních potřebách uváděných ve 
sdělení o prioritách energetických 
infrastruktur, a žádá ji, aby Radě a 
Parlamentu podala zprávu o investicích, 
které budou pravděpodobně třeba;

Or. de
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Pozměňovací návrh 310
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s příslušnými provozovateli sítí 
a subjekty na trhu kriticky posoudila a dle 
potřeby přezkoumala číselné údaje o 
investičních potřebách uváděných ve 
sdělení o prioritách energetických 
infrastruktur, a žádá ji, aby Radě a 
Parlamentu podala zprávu o investicích, 
které budou pravděpodobně třeba;

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu kriticky 
posoudila a dle potřeby přezkoumala 
číselné údaje o investičních potřebách 
uváděných ve sdělení o prioritách 
energetických infrastruktur, a žádá ji, aby 
Radě a Parlamentu podala zprávu o 
investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že by po provozovatelích 
přepravních soustav mělo být požadováno, 
aby dali všechny přenosové linky k 
dispozici trhu, a předešli tak vyhrazení 
přenosové kapacity pro přeshraniční 
vyrovnávání atd. Je třeba to stanovit v 
závazných právních předpisech, jejichž 
základem budou stávající pokyny pro 
osvědčené postupy ERGEG;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. podporuje posílenou spolupráci mezi 
členskými státy směřující k vytvoření 
regionálních regulačních orgánů pro více 
členských států; vítá podobné iniciativy 
směřující k vytvoření vždy jednoho 
regionálního provozovatele přepravní 
soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Teresa Riera Madurell

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

18a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zahájily kampaň EU týkající se 
nezbytnosti zmodernizovat celou 
evropskou energetickou infrastrukturu, 
aby byla v souladu s cíli EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Evropskou komisi a agenturu 
ACER, aby nadále sledovaly úkol, jímž je 
vytvoření společného evropského denního 
trhu do roku 2014, neboť to by umožnilo 
volný obchod s elektrickou energií ve 
všech přenosových propojovacích 
vedeních mezi jednotlivými zeměmi 
a/nebo oblastmi s různými cenami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na přínosy 

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na přínosy 
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nové elektrické soustavy začleňující 
moderní technologie a služby, jako jsou 
inteligentní měřící přístroje, inteligentní 
sítě a interoperabilní služby správy energie 
v oblasti výroby a poptávky řízené 
informačními a komunikačními 
technologiemi;

nové elektrické soustavy začleňující 
moderní technologie a služby, jako jsou 
inteligentní měřící přístroje, inteligentní 
sítě a interoperabilní služby správy energie 
v oblasti výroby a poptávky řízené 
informačními a komunikačními 
technologiemi; zdůrazňuje, že zavádění 
těchto zařízení musí být především v 
zájmu spotřebitele a vyžaduje, aby se 
pozornost zvláště soustředila na 
informovanost, pořádání školení, 
zajišťování rentability a na podporu 
rozvoje uživatelsky přívětivých 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na přínosy 
nové elektrické soustavy začleňující 
moderní technologie a služby, jako jsou 
inteligentní měřící přístroje, inteligentní 
sítě a interoperabilní služby správy energie 
v oblasti výroby a poptávky řízené 
informačními a komunikačními 
technologiemi;

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; za tím účelem 
zdůrazňuje potřebu obousměrného toku 
energie a informací v reálném čase; 
poukazuje na přínosy nové elektrické 
soustavy začleňující moderní technologie a 
služby, jako jsou inteligentní měřící 
přístroje, inteligentní sítě a interoperabilní 
služby správy energie v oblasti výroby a 
poptávky řízené informačními a 
komunikačními technologiemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na 
přínosy nové elektrické soustavy 
začleňující moderní technologie a služby, 
jako jsou inteligentní měřící přístroje, 
inteligentní sítě a interoperabilní služby 
správy energie v oblasti výroby a poptávky 
řízené informačními a komunikačními 
technologiemi;

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi výrobou a přenosem 
energie a kapacitami energetické 
distribuční soustavy; poukazuje na přínosy 
nové spolehlivé elektrické soustavy 
začleňující účinné technologie, vybavení a 
služby, jako jsou inteligentní měřící 
přístroje, inteligentní sítě a interoperabilní 
služby správy energie v oblasti výroby a 
poptávky řízené informačními a 
komunikačními technologiemi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na přínosy 
nové elektrické soustavy začleňující 
moderní technologie a služby, jako jsou 
inteligentní měřící přístroje, inteligentní 
sítě a interoperabilní služby správy energie 
v oblasti výroby a poptávky řízené 
informačními a komunikačními 
technologiemi;

19. je přesvědčen, že energetické 
infrastruktury by se měly více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit na 
interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; poukazuje na přínosy 
nové plynové a elektrické soustavy 
začleňující moderní technologie a služby, 
jako jsou inteligentní měřící přístroje, 
inteligentní sítě a interoperabilní služby 
správy energie v oblasti výroby a poptávky 
řízené informačními a komunikačními 
technologiemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že inteligentní sítě 
umožní po své instalaci větší flexibilitu a 
účast na straně poptávky; uvádí, že 
zákazníci budou moci prostřednictvím 
smluv o dynamické tvorbě cen a řízení 
poptávky kompenzovat některé nedostatky 
obnovitelných zdrojů a přispějí k rozvoji 
přesnějšího a flexibilnějšího hodnotového 
řetězce elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je zásadní podporovat 
rozvoj řízení trhu na straně poptávky s 
cílem soustředit se na odvětví s vysokým 
potenciálem, jako jsou velké budovy a 
nízkoenergetické průmyslové areály, 
snižovat náklady a urychlovat zavádění 
inteligentních řešení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

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

19a. domnívá se, že v rámci sedmého a 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj by jako priorita měla vzniknout 
oblast technologie inteligentních sítí v 
oblasti soukromé infrastruktury pro 
dobíjení elektrických vozidel s cílem 
rychlého zavedení decentralizované 
obousměrné energetické sítě v této oblasti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že zavádění 
inteligentních sítí je naléhavé, neboť bez 
nich nebude možná integrace 
distribuované výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, elektrických vozidel 
a efektivnější spotřeba energie, které jsou 
zásadní pro dosažení evropských cílů 20-
20-20;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je velmi důležité 
prosazovat tržní rozvoj řízení poptávky 
tak, aby se soustředil na odvětví s vysokým 
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potenciálem, jako jsou velkokapacitní 
budovy a energeticky málo náročné 
průmyslové areály, s cílem snížit náklady 
a urychlit zavádění řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že rozvíjení 
inteligentních sítí by mělo být jednou z 
priorit energetických infrastruktur, neboť 
pomůže snížit energetickou závislost 
zvýšením energetické účinnosti, snížením 
přemrštěných cen ve špičce a rozvojem 
flexibility a kapacity elektrického 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje potřebu řízení poptávky, 
aby byl zajištěn rozvoj technologií 
inteligentních sítí a systémů reagujících 
na poptávku; dále zdůrazňuje, že výhod 
inteligentních sítí bude plně dosaženo jen 
v případě, že všechny zúčastněné subjekty 
budou na inteligentní sítě připraveny; 
proto zdůrazňuje potřebu podporovat 
rozvoj uživatelsky přívětivých technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřicích přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; 

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014; domnívá se, že 
inteligentní měřicí přístroje musí být při 
instalaci v domácnostech pro konečné 
spotřebitele především užitečné a výhodné 
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a že je třeba přijmout opatření, která 
umožní konečným uživatelům skutečně 
výhodné používání (displeje na měřicích 
přístrojích, informační kampaně, jasná 
fakturace atd.);

Or. nl

Pozměňovací návrh 329
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby úzce spolupracovala s členskými státy 
a s příslušným odvětvím a zajistila tak 
zavedení inteligentních měřících přístrojů, 
jak je stanoveno ve směrnicích týkajících 
se elektrické energie a plynu (2009/72/ES 
a 2009/73/ES), při zohlednění výsledků 
analýzy nákladů a výnosů pro všechny 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy tvoří při 
používání dynamické tvorby cen 
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konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

podmínky, které mohou konečným 
uživatelům snížit výdaje za energie a zvýšit 
energetickou účinnost, a nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky tím, že jim umožní lépe 
hlídat a kontrolovat spotřebu energií; 
vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh 
zahrnující povinné zavedení inteligentních 
měřících přístrojů pro všechny spotřebitele 
mimo oblast bydlení do roku 2014;

Or. fr

Pozměňovací návrh 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
pozorně monitorovala povinnosti 
vyplývající z třetího energetického 
balíčku, který uložil domácnostem mít do 
roku 2014 inteligentní měřicí přístroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh podporující
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k podpoře inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení inovací, 
tvorbě pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky, a k posílení inovací a 
tvorbě pracovních míst; vyzývá Komisi, 
aby předložila nový návrh zahrnující 
povinné zavedení inteligentních měřících 
přístrojů pro všechny spotřebitele mimo 
oblast bydlení do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a 
řešení energetické správy nabízejí 
jedinečnou možnost k posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
předložila nový návrh zahrnující povinné 
zavedení inteligentních měřících přístrojů 
pro všechny spotřebitele mimo oblast 
bydlení do roku 2014, z čehož budou 
dočasně vyloučeny mikropodniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je přesvědčen, že technologické 
inovace v oblasti inteligentních sítí 
přispějí k růstu a vytvoří stovky tisíc 
pracovních míst díky dominovému efektu 
a podnětům, které představují pro 
výzkum;

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje potřebu vytvořit stabilní 
regulační rámec na podporu rozsáhlé 
investice, která je v Evropě potřebná ke 
zbudování inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že sítě by měly být 
přizpůsobeny pro nové účastníky, aby se 
usnadnil vstup nových maloobjemových 
výrobních zdrojů, jako jsou domácnosti a 
malé a střední podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. poukazuje na potřebu připravit a 
uzpůsobit síť na takovou výrobu energie, 
jako je elektrická energie a bioplyn ze 
zemědělských a lesnických zdrojů na 
základě reformované SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. domnívá se, že je třeba věnovat 
pozornost novým technologickým řešením 
využívajícím nevyužitou energii z 
průmyslu, tj. spalovaný plyn, odpadní 
teplo atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 

21. zdůrazňuje, že prioritou musí být 
standardizace a interoperabilita 
inteligentních sítí; naléhavě žádá členské 
státy, aby ve spolupráci s evropskými 
normalizačními orgány a průmyslem 
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s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

urychlily práce na technických normách 
pro elektrická vozidla a inteligentní sítě a 
měřící přístroje s cílem provést jejich 
dokončení do roku 2012; zdůrazňuje, že 
technologie by se měly řídit otevřenými 
mezinárodními normami, aby byla 
zajištěna jejich rentabilita, což podpoří 
interoperabilitu systémů a poskytne 
spotřebitelům možnost volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. zdůrazňuje, že prioritou musí být 
standardizace a interoperabilita 
inteligentních sítí; naléhavě žádá členské 
státy, aby ve spolupráci s evropskými 
normalizačními orgány a průmyslem 
urychlily práce na technických normách 
pro elektrická vozidla a inteligentní sítě a 
měřící přístroje s cílem provést jejich 
dokončení do roku 2012; zdůrazňuje, že 
technologie by se měly řídit otevřenými 
mezinárodními normami, aby byla 
zajištěna jejich rentabilita, což podpoří 
interoperabilitu systémů a poskytne 
spotřebitelům možnost volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách a interoperabilitě 
pro elektrická vozidla, dobíjecí 
infrastrukturu a inteligentní sítě a měřící 
přístroje; zdůrazňuje, že technologie by se 
měly řídit otevřenými mezinárodními 
normami, aby byla zajištěna jejich 
rentabilita, což podpoří interoperabilitu 
systémů a poskytne spotřebitelům možnost 
volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku
2012; zdůrazňuje potřebu informovat 
spotřebitele o jejich spotřebě energie, a to 
buď zobrazením na inteligentním měřícím 
přístroji, nebo prostřednictvím internetu, 
a tak je aktivně zapojit do úsilí o 
energetické úspory;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. uznává, že prioritou musí být 
standardizace a interoperabilita 
inteligentních sítí; naléhavě žádá členské 
státy, aby ve spolupráci s evropskými 
normalizačními orgány a průmyslem 
urychlily práce na technických normách 
pro elektrická vozidla a inteligentní sítě a 
měřící přístroje s cílem provést jejich 
dokončení do roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. zdůrazňuje, že prioritou musí být 
standardizace a interoperabilita 
inteligentních sítí; naléhavě žádá členské 
státy, aby ve spolupráci s evropskými 
normalizačními orgány a průmyslem 
urychlily práce na technických normách 
pro elektrická vozidla a inteligentní sítě a 
měřící přístroje s cílem provést jejich 
dokončení do roku 2012;

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s evropskými a mezinárodními 
normalizačními orgány a průmyslem 
urychlila práce na technických a 
bezpečnostních normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

Or. nl

Pozměňovací návrh 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla, nabíjecí infrastrukturu a 
inteligentní sítě a měřící přístroje s cílem 
provést jejich dokončení do konce roku 
2012;

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla, nabíjecí infrastrukturu a 
inteligentní sítě a měřící přístroje s cílem 
provést jejich dokončení do roku 2012;

Or. de

Pozměňovací návrh 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do roku 
2012;

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve 
spolupráci s evropskými normalizačními 
orgány a průmyslem urychlily práce na 
technických normách pro elektrická 
vozidla a inteligentní sítě a měřící přístroje 
s cílem provést jejich dokončení do konce 
roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. potvrzuje, že práce na normování 
inteligentního měření pokračují 
normalizačním mandátem M/441, který 
vydala Evropská komise evropským 
organizacím pro normalizaci (CEN, 
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CENELEC a ETSI), a zdůrazňuje, že 
technické normy pro inteligentní měřicí 
přístroje by měly zohledňovat další funkce 
stanovené v závěrečné zprávě koordinační 
skupiny pro inteligentní měřicí přístroje 
CEN/CENELEC/ETSI (SM-CG), 
zejména:
- dálkový přenos nebo metrologické 
záznamy,
- obousměrnou komunikaci,
- podporu zdokonalené tarifikace/záloh,
- dálkové povolení a znemožnění dodávek, 
omezení výkonu,
- komunikaci s jednotlivými zařízeními v 
domácnostech a v budovách, případně 
jejich přímé ovládání,
- poskytování informací prostřednictvím 
internetového portálu/internetové brány 
na domácí displej;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá práci, kterou vykonala Evropská 
iniciativa pro elektrické sítě (EEGI) a 
pracovní skupina Komise pro inteligentní 
sítě; vyzývá Komisi, aby věnovala co 
největší pozornost jejich závěrům k tvorbě 
konkrétních právních předpisů v oblasti 
inteligentních sítí, která bude probíhat v 
první polovině roku 2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

22. poukazuje na to, že jak je uvedeno ve 
směrnici o elektrické energii 2009/72/ES, 
kde je to pozitivně hodnoceno, členské 
státy jsou již povinny zavést inteligentní 
měřící přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že cílem inteligentních 
měřicích přístrojů je umožnit 
spotřebitelům účelně sledovat a 
kontrolovat svou spotřebu energie; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 

22. poukazuje na to, že jak je uvedeno ve 
směrnici o elektrické energii 2009/72/ES, 
kde je to pozitivně hodnoceno, členské 
státy jsou již povinny zavést inteligentní 
měřící přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že cílem inteligentních 
měřicích přístrojů je umožnit 



AM\861992CS.doc 71/100 PE462.547v01-00

CS

třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

spotřebitelům účelně sledovat a 
kontrolovat svou spotřebu energie; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 357
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020 a 
připomíná dočasný cíl, aby 50 % 
domácností mělo do roku 2015 
inteligentní měřicí přístroje, jak bylo 
schváleno v nové digitální agendě pro 
Evropu: 2015.eu; zdůrazňuje, že členské 
státy by měly podpořit dostatečný počet 
pilotních projektů pro spotřebitele v oblasti 
bydlení s cílem posílit proces inovací, jak 
stanoví třetího balíček pro trh s energií; 
požaduje, aby byla v souladu se stávajícími 
právními předpisy Evropské unie 
stanovena jasná pravidla týkající se 
bezpečnosti, ochrany soukromí a osobních 
údajů z inteligentních sítí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že cílem inteligentních 
měřicích přístrojů je umožnit 
spotřebitelům účelně sledovat a 
kontrolovat svou spotřebu energie; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že inteligentní měřicí přístroje 
umožní spotřebitelům účelně sledovat a 
kontrolovat svou spotřebu energie; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
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předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

22. poukazuje na to, jak je uvedeno ve 
směrnici 2009/72/ES o elektrické energii, 
že členské státy jsou již povinny zavést 
inteligentní měřící přístroje pro nejméně 80 
% svých konečných spotřebitelů do roku 
2020; zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 

22. poukazuje na to, že členské státy jsou 
již povinny zavést inteligentní měřící 
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přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem posílit proces inovací, jak stanoví 
třetího balíček pro trh s energií; požaduje, 
aby byla v souladu se stávajícími právními 
předpisy Evropské unie stanovena jasná 
pravidla týkající se ochrany soukromí a 
osobních údajů;

přístroje pro nejméně 80 % svých 
konečných spotřebitelů do roku 2020; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
podpořit dostatečný počet pilotních 
projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení s 
cílem podpořit přijetí tohoto nástroje 
veřejností a s cílem posílit proces inovací, 
jak stanoví třetího balíček pro trh s energií; 
požaduje, aby byla v souladu se stávajícími 
právními předpisy Evropské unie 
stanovena jasná pravidla týkající se 
ochrany soukromí a osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
jsou podle pravidel třetího balíčku pro 
vnitřní trh s energií zapotřebí další 
legislativní iniciativy týkající se zavádění 
inteligentních sítí; domnívá se, že 
posouzení musí zohlednit následující cíle: 
i) zajištění odpovídajícího otevřeného 
přístupu a sdílení provozních informací 
mezi zúčastněnými subjekty a jejich 
fyzickými rozhraními; ii) vytvoření dobře 
fungujícího trhu energetických služeb; a 
iii) poskytnutí náležitých pobídek pro 
provozovatele sítí za účelem investování 
do inteligentních technologií pro 
inteligentní sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že přizpůsobení 
distribučních sítí zvyšující se poptávce po 
elektřině a novým požadavkům, stejně 
jako investování do nutné modernizace a 
nových technologií, bude vyžadovat od 
provozovatelů propojených přenosových a 
distribučních soustav značné kapitálové 
výlohy; zdůrazňuje, že ve většině 
evropských členských států neumožňují 
modely regulovaného výpočtu tarifu 
pokrytí nákladů na všechny investice do 
sítě, což by provozovatelé propojených 
přenosových a distribučních soustav 
potřebovali, aby mohli přejít k 
inteligentním sítím;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. v této souvislosti zdůrazňuje vrcholný 
význam podpory výzkumu a inovací, která 
se musí opírat o politiku aktivního 
financování, včetně používání inovačních 
nástrojů, které byly dosud vyvinuty, jako 
je Evropský fond pro financování inovace 
nebo Evropský fond pro patenty; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. požaduje, aby byla uplatňována 
společná evropská strategie pro 
inteligentní sítě a věnována větší 
pozornost interakci mezi kapacitou 
distribučního systému a spotřebou. Jak 
bylo zdůrazněno v závěrech Evropské rady 
ze dne 4. února 2011, technické normy 
pro inteligentní sítě by měly být schváleny 
nejpozději do konce roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly na výběru normovaného 
koncesovaného pásma radiového spektra 
pro inteligentní měřicí přístroje a sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) (po nadpisu IV) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy zmapovala případná 
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ložiska v Evropě, která můžeme 
prozkoumat, využít a vytěžit, s cílem 
vytvořit další evropskou přidanou hodnotu 
k celkovému cíli, jímž je zabezpečení 
dodávek energie v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; uvádí však, že žádná větší 
evropská zeměpisná oblast by neměla být 
vyloučena z plánování prioritních 
projektů; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku na vyhodnocování sociálně-
ekonomického přínosu projektů z 
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z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

regionálního hlediska vedoucí k určení 
prioritních projektů splňujících sílící 
evropské potřeby z hlediska dodržování 
zásad bezpečnosti, udržitelnosti a rozvoje 
vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise a které staví na úspěších 
dosažených stávajícími iniciativami, a 
souhlasí s tím, že je nutné optimalizovat 
omezené finanční prostředky; požaduje 
jasnou a transparentní metodiku vedoucí k 
určení prioritních projektů splňujících sílící 
evropské potřeby z hlediska dodržování 
zásad bezpečnosti, udržitelnosti a rozvoje 
vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise a které staví na úspěších 
dosažených stávajícími iniciativami, a 
souhlasí s tím, že je nutné optimalizovat 
omezené finanční prostředky; požaduje 
jasnou a transparentní metodiku vedoucí k 
určení prioritních projektů splňujících sílící 
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udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu; evropské potřeby z hlediska dodržování 
zásad bezpečnosti, udržitelnosti a 
konkurenčního rozvoje vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení a výběru 
prioritních projektů splňujících sílící 
evropské potřeby z hlediska dodržování 
zásad bezpečnosti dodávek, udržitelnosti a 
rozvoje vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti 
dodávek, udržitelnosti hospodářské 
soutěže a rozvoje vnitřního trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 374
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti, 
udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

23. vítá prioritní koridory, které určila 
Komise, a souhlasí s tím, že je nutné 
optimalizovat omezené finanční 
prostředky; požaduje jasnou a transparentní 
metodiku vedoucí k určení prioritních 
projektů splňujících sílící evropské potřeby 
z hlediska dodržování zásad bezpečnosti 
dodávek, udržitelnosti a rozvoje vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje význam regionální 
spolupráce při plánování, provádění a 
sledování stanovených priorit a při 
přípravě investičních plánů a konkrétních 
projektů; je přesvědčen, že stávající 
strategie pro makroregiony (například 
Pobaltí nebo Podunají) mohou sloužit 
rovněž jako vzor pro platformy spolupráce 
při schvalování a provádění energetických 
projektů;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. žádá Komisi, aby usnadnila rychlé 
zavádění velkých ukázkových projektů 
inteligentních sítí jako nejlepšího 
způsobu, jak změřit náklady a výnosy pro 
evropskou společnost; uvádí, že pro 
sdílení rizika u investic nezbytných pro 
tyto projekty je nutné financování z 
veřejných zdrojů v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, které 
nabízí Evropská iniciativa pro elektrickou 
síť (EEGI);

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že instalace 
inteligentních měřicích přístrojů by měla 
přinést spotřebitelům, zejména těm 
ohroženým, kteří nemohou snadno přejít 
ze spotřeby ve špičce na spotřebu mimo 
špičku, zároveň konkrétní výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že výběr projektů 
evropského zájmu by měl být prováděn na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů; zdůrazňuje, že všechny projekty 
evropského zájmu by měly přispívat k 
dosahování cílů energetické politiky EU a 
klimatických cílů, a zastává názor, že 
následující kritéria by měla být povinná:

24. zastává názor, že v závislosti na povaze 
infrastruktury a s cílem umožnit další 
stanovení priorit projektů by zvažovaná 
kritéria měla:

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že výběr projektů 
evropského zájmu by měl být prováděn na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů; zdůrazňuje, že všechny projekty 
evropského zájmu by měly přispívat k 
dosahování cílů energetické politiky EU a 
klimatických cílů, a zastává názor, že 
následující kritéria by měla být povinná:

24. zdůrazňuje, že trh, včetně 
provozovatelů přenosové soustavy, nese 
hlavní zodpovědnost za plánování investic 
do energetické infrastruktury. Dodatečná 
opatření na řešení nedostatků trhu musí 
doplňovat nástroje třetího balíčku 
opatření pro vnitřní trh s energií; 
doplňková metoda pro výběr projektů 
evropského zájmu by tak měla být 
prováděna na základě objektivních a 
transparentních kritérií a za účasti všech 
zainteresovaných subjektů; zdůrazňuje, že 
všechny projekty evropského zájmu by 
měly přispívat k dosahování cílů 
energetické politiky EU a klimatických 
cílů, a zastává názor, že následující kritéria 
by mohla tvořit základ v případě, že je 
zajištěna úloha trhu jako hlavní hybné 
síly:

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že výběr projektů 
evropského zájmu by měl být prováděn na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů; zdůrazňuje, že všechny projekty 
evropského zájmu by měly přispívat k 
dosahování cílů energetické politiky EU, a 
zastává názor, že následující kritéria by 
měla být povinná:

24. zdůrazňuje, že trh, včetně 
provozovatelů přenosové soustavy, nese 
hlavní zodpovědnost za plánování a za 
investice do energetické infrastruktury. 
Dodatečná opatření na řešení nedostatků 
trhu musí doplňovat nástroje třetího 
balíčku opatření pro vnitřní trh s energií; 
doplňková metoda pro výběr projektů 
evropského zájmu by tak měla být 
prováděna na základě objektivních a 
transparentních kritérií a za účasti všech 
zainteresovaných subjektů; zdůrazňuje, že 
všechny projekty evropského zájmu by 
měly přispívat k dosahování cílů 
energetické politiky EU a klimatických 
cílů, a zastává názor, že následující kritéria 
měla být povinná:

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že výběr projektů 
evropského zájmu by měl být prováděn na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů; zdůrazňuje, že všechny projekty 
evropského zájmu by měly přispívat k 
dosahování cílů energetické politiky EU, a 
zastává názor, že následující kritéria by 
měla být povinná:

24. zdůrazňuje, že výběr projektů 
evropského zájmu by měl být prováděn na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů; zdůrazňuje, že všechny projekty 
evropského zájmu by měly přispívat k 
dosahování cílů energetické politiky EU a 
klimatických cílů, a zastává názor, že 
následující kritéria by měla být povinná:
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Or. en

Pozměňovací návrh 382
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu,

vypouští se

Or. en



AM\861992CS.doc 85/100 PE462.547v01-00

CS

Pozměňovací návrh 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu,

- přispívat k odstranění energetických 
ostrovů a k řešení závislosti na jediném 
dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu,

- projekty musí být v zásadním evropském 
zájmu, s důrazem na vnitřní solidaritu, 
pokud jde o ceny, které jsou buď stejné, 
nebo podobné, včetně ceny dovozů ze zemí 
mimo EU,

Or. pl

Pozměňovací návrh 387
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt musí pomáhat dosáhnout cíle 
společné energetické politiky EU, 
především doplňovat vnitřní trh s energií 
a zaručovat zabezpečení dodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekty by měly podpořit zabezpečení 
dodávek elektřiny a energií, včetně ropy, 
pro EU,

Or. pl

Pozměňovací návrh 389
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt musí být efektivní, pokud jde o 
diversifikaci přepravních tras a původu 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt musí zvyšovat integraci trhu a 
posilovat hospodářskou soutěž a snižovat 
koncentraci trhu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt by měl být obchodně a technicky 
proveditelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt by měl umožňovat, aby energie z 
obnovitelných zdrojů byla napojena do 
sítě, aniž by došlo k narušení elektrických 
systémů, a aby tak byly omezeny ztráty v 
síti a úzká místa přenosu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt musí přispívat k zabezpečení 
dodávek,

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- přispívat k integraci vnitřního trhu EU s 
energií,

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury, tj. 
energetická účinnost musí být považována 
za nejdůležitější kritérium, které tak 
omezuje potřebu energetické 
infrastruktury,

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury, tj. 
vytvořením optimálního práva na 
připojení do sítě po celé EU,

Or. pl

Pozměňovací návrh 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury a 
podpořena kritérii efektivnosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě účelnosti infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě hierarchie infrastruktury,

- jejich nutnost musí být prokázána na 
základě účelnosti infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pro projekty je mimořádně důležité 
uznání zeměpisné zásady, to znamená, že 
každý region v EU má ze zlepšení 
prospěch,

Or. hu

Pozměňovací návrh 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt musí být zaměřen na solidaritu v 
EU a musí odstraňovat rozdíly v rozvoji 
energetické infrastruktury,

Or. pl

Pozměňovací návrh 403
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- příspěvek k diversifikaci energetických 
zdrojů s cílem posílit zabezpečení dodávek 
v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- projekt by měl být obchodně a technicky 
proveditelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- příspěvek k rozvoji skutečně vnitřního 
trhu EU a odstranění energetických 
ostrovů,

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- představovat zdravý poměr nákladů a 
výnosů,

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli a cíli 
zabezpečování dodávek a cíli hospodářské 
soutěže,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s cíli v oblasti 
zabezpečení dodávek a diversifikace zemí 
původu a zásobovacích tras,

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s cíli energetické 
účinnosti,

Or. pl

Pozměňovací návrh 410
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s hlavními cíli EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli a s bezpečností a 
diversifikací dodávek,

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli a s bezpečností a 
diversifikací dodávek,

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s bezpečností 
dodávek, konkurenceschopností a s 
klimatickými a environmentálními cíli,

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli a cíli energetické 
účinnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli,

- musí být v souladu s dlouhodobými 
klimatickými a environmentálními cíli,

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
pružné a

- vzít v úvahu vyzrálost projektů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 417
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
pružné a multifunkční uplatňování a
předcházet nezvratným účinkům),

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
pružné a multifunkční využití skladby 
energetických zdrojů členských států a
předcházet nezvratným účinkům) s 
ohledem na to, že hospodářství EU se 
stává nejkompetitivnějším hospodářstvím 
ve světě,

Or. pl

Pozměňovací návrh 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
pružné a multifunkční uplatňování a 
předcházet nezvratným účinkům),

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
pružné a multifunkční uplatňování a 

musí být v souladu s dlouhodobou 
energetickou politikou EU (umožňovat 
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předcházet nezvratným účinkům), pružné a multifunkční uplatňování),

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- v dlouhodobém výhledu musí být 
ekonomicky životaschopné,

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí využívat osvědčené technologie, 
jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 422
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí využívat osvědčené technologie, 
jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě;

- musí využívat osvědčené technologie, 
jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě a umožňovat 



PE462.547v01-00 98/100 AM\861992CS.doc

CS

flexibilitu s cílem integrovat budoucí 
technologický vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí využívat osvědčené technologie,
jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě;

- musí využívat osvědčené technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí využívat osvědčené technologie, 
jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě;

- musí využívat osvědčená zařízení a 
osvědčené technologie, jako jsou 
informační a komunikační technologie a 
inteligentní distribuční sítě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 425

Yannick Jadot jménem skupiny Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- měly by být alternativou projektu 
představující nejnižší možný dopad na 
životní prostředí a nejlepší možné řešení 
pro příslušnou místní veřejnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- musí v zásadě uplatňovat pravidla 
vnitřního trhu na celý projekt s 
omezenými výjimkami,

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jejich vlastnictví a financování musí být 
transparentní;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

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

24a. naléhavě žádá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s evropským inspektorem 
ochrany údajů posoudila potřebu dalších 
opatření pro ochranu údajů, úlohy a 
odpovědnosti různých zúčastněných 
subjektů týkající se přístupu k údajům, 
držení údajů a zacházení s nimi, jako 
například vlastnictví, držení a přístup, 
práva na čtení a změnu atd., a v případě 
potřeby předloží odpovídající právní 
návrhy a/nebo pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je přesvědčen, že veškeré výjimky z 
těchto kritérií by měly podléhat schválení 
kvalifikovanou většinou v Radě i v 
Parlamentu;

Or. en


