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Pozměňovací návrh 1
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů zůstává 
i nadále prioritou energetické politiky EU 
a že zásadní pozornost v rámci vnější 
energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím;

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
zůstává i nadále prioritou energetické 
politiky EU a že zásadní pozornost v rámci 
vnější energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů zůstává 
i nadále prioritou energetické politiky EU 
a že zásadní pozornost v rámci vnější 
energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím;

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů zůstává 
i nadále prioritou energetické politiky EU 
a že zásadní pozornost v rámci vnější 
energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím; žádá o přijetí účinných 
opatření, aby se urychlil vývoj společné 
vnější energetické politiky EU a aby se 
zajistilo, že v oblasti energetiky je 
uplatňována zásada solidarity;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů zůstává 
i nadále prioritou energetické politiky EU 
a že zásadní pozornost v rámci vnější 
energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím;Welcomes the 
reinforcement of the energy cooperation 
dimension of the ENP; recalls that security 
of energy supply through the 
diversification of sources remains an EU 
energy policy priority and that both eastern 
and southern neighbours remain a key 
focus of the EU's external energy policy;

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů, většího 
zapojení hlavních dodavatelů a 
tranzitních zemí zůstává i nadále prioritou 
energetické politiky EU a že zásadní 
pozornost v rámci vnější energetické 
politiky EU je i nadále věnována jak 
východním, tak i západním sousedním 
zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů zůstává 
i nadále prioritou energetické politiky EU 
a že zásadní pozornost v rámci vnější 
energetické politiky EU je i nadále 
věnována jak východním, tak i západním 
sousedním zemím;

1. vítá posílení energetické spolupráce 
v rámci evropské politiky sousedství; 
připomíná, že zabezpečení dodávek energie 
pomocí diverzifikace zdrojů a řízení 
poptávky zůstává i nadále prioritou 
energetické politiky EU a že zásadní 
pozornost v rámci vnější energetické 
politiky EU je i nadále věnována jak 
východním, tak i západním sousedním 
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zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na význam Východního 
partnerství, co se týče zajištění dodávek 
energie pro EU; v souvislosti s vytvořením 
nových propojení a plynovodů v odvětví 
plynu, nových propojení a sítí v odvětví 
elektřiny, nových infrastruktur a 
terminálů pro LNG a nových elektráren 
(na fosilní paliva či zdroje obnovitelné 
energie nebo založené na jaderných 
projektech) zdůrazňuje, že je potřeba 
stanovit pravidla trhu a transparentní a 
spravedlivé podmínky pro tranzit energie 
a obchodování s ní, aby se zajistila 
stabilní budoucnost pro investování, 
zdůrazňuje, že takové podmínky a 
pravidla by měly podporovat vysoké 
normy ochrany životního prostředí, 
demokratickou účast a zdraví a 
bezpečnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na riziko zaměření se na 
sousední země v jižním Středomoří; 
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zdůrazňuje potřebu aktualizovat 
dlouhotrvající partnerství s východními 
zeměmi a upozorňuje na výzvy a 
příležitosti, které tato partnerství pro EU 
představují; žádá Komisi, aby urychlila 
dokončení a provedení dohod o přidružení 
včetně prohloubených a komplexních zón 
volného obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že evropská politika 
sousedství a vnější energetická politika by 
měly být sladěné; vítá v tomto ohledu 
sdělení Komise o vnější energetické 
politice a její návrh rozhodnutí o sdílení 
informací o mezivládních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. znovu potvrzuje, že politika EU 
v oblasti energetické bezpečnosti je 
založena na diversifikaci zdrojů a cest; 
zdůrazňuje evropskou přidanou hodnotu 
a význam, jež představuje jižní koridor 
zemního plynu, a jeho úlohu jako 
prostředku zlepšení bezpečnosti dodávek 
pro Unii; domnívá se, že projekty, jako je 
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plynovod Nabucco, který pro EU 
představuje hlavní prioritu, i další menší 
projekty, jako je propojení mezi 
Ázerbájdžánem, Gruzií a Rumunskem 
(projekt AGRI), poukazují na potřebu užší 
spolupráce mezi zeměmi na pobřeží 
Černého moře; žádá Komisi a členské 
státy i jejich partnery, aby podpořili a 
urychlili provádění výše zmíněných 
projektů ;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá návrh na vytvoření evropského 
energetického společenství a domnívá se, 
že by to mohl být významný krok ke 
spolupráci s našimi sousedy;;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá přistoupení Ukrajiny a Moldavska 
ke Smlouvě o energetickém společenství 
s ohledem na zásadní úlohu, kterou by 
tato smlouva mohla mít pro zajištění 
dosažení cílů EU týkajících se energetické 
bezpečnosti a pro přispění k bezpečnosti 
v daných zemích;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vítá všechny snahy o posílení 
Východního partnerství, především 
stěžejních iniciativ ohledně malých a 
středních podniků a ohledně regionálních 
energetických trhů a energetické 
účinnosti; domnívá se, že by se tyto snahy 
měly odrazit ve víceletém finančním 
rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU vybudováním 
jižního koridoru zemního plynu včetně 
projektu Nabucco a transkaspického 
projektu, modernizací sítí v zemích 
východního sousedství a rozvojem 
propojení sever-sever a jih-jih ve státech 
jižního sousedství; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU; poznamenává, že 
sousedské země by měly být podporovány 
k investicím do vlastní infrastruktury, 
především v Rusku a na Ukrajině, kde 
špatný stav infrastruktury zemního plynu 
vede k jeho únikům a způsobuje obrovské 
ztráty;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU; zdůrazňuje 
význam stanovení prioritních projektů 
v zájmu EU, aby se urychlil jejich rozvoj a 
realizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a prostřednictvím 
investic také rozvoj připojení v rámci 
energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
za skupinu S&D

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci energetických sítí a infrastruktur se 
sousedními zeměmi EU;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení 
v rámci inteligentních energetických sítí 
a infrastruktur se sousedními zeměmi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 2 – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(a) konstatuje, že je především důležité 
vybudovat a rozvíjet infrastrukturu 
zkapalněného zemního plynu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá návrh Komise zavést 
mechanismus spolupráce a výměny 
informací ohledně dvoustranných dohod 
členských států s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky; považuje za zásadní, aby byly 
dohody v oblasti energetiky stanovovány 
na úrovni EU pokaždé, kdy je nutné 
dosáhnout klíčových cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi, aby dále rozvíjela 
strategii EU pro oblast Černého moře, 
neboť tato strategie představuje 
významnou součást vnější energetické 
politiky EU, vzhledem ke geostrategické 
úloze nabízející významný potenciál pro 
energetickou bezpečnost a diversifikaci 
dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je potřeba podporovat 
jižní koridor jako způsob zlepšení 
bezpečnosti dodávek energie do EU; 
domnívá se, že projekty, jako je plynovod 
Nabucco, což je projekt hlavní priority 
EU, i další menší projekty, například 
transjadranský plynovod, propojovací 
plynovod mezi Tureckem, Řeckem a Itálií 
(ITGI) nebo propojovací plynovod mezi 
Ázerbájdžánem, Gruzií a Rumunskem 
(AGRI), znovu opakují závazky EU 
v regionu Černého moře, ale také to, že je 
potřeba dále zvýšit spolupráci mezi 
zeměmi v oblasti Černého moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti jako hybné síly hospodářského 
rozvoje jak východních, tak i západních
sousedních zemí tím, že se stane zdrojem 
nových příjmů a zaměstnanosti, vytvoří 
nové místní zdroje energie, podpoří 
rozvodnou infrastrukturu a umožní 
vytvoření nového průmyslového odvětví 
tvorby součástek; uznává, že vyššímu 
využití obnovitelných zdrojů energie často 
brání nedostatečné pobídky a technická 
omezení, které znemožňují sítím přijímat 
a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních, předávání poznatků v těchto 
oblastech, a rozvoj společných 



AM\878096CS.doc 13/32 PE472.330v01-00

CS

výzkumných projektů tím, že podpoří 
školicí programy zaměřené na inženýrské 
schopnosti, výzkumná střediska 
onbovitelné energie a regulační orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky, 
regionální konflikty v zemích jižního 
sousedství, nedostatek integrace
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků tam, kde to 
umožní politické a sociální podmínky;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
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i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;

i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a současná kapacita sítí omezující přijímat 
a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních, předávání poznatků a rychlý 
rozvoj inteligentní technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;

3. znovu poukazuje na význam 
konvenčních zdrojů energie (ropy a 
zemního plynu), obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti 
a konstatuje, že jak východní, tak i západní 
sousední země mají v těchto oblastech 
výrazný potenciál; uznává, že vyššímu 
využití obnovitelných zdrojů energie často 
brání nedostatečné pobídky a technická 
omezení, které znemožňují sítím přijímat 
a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj odbornosti na místních 
úrovních a předávání poznatků;;

3. znovu poukazuje na význam 
obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti a konstatuje, že jak východní, tak 
i západní sousední země mají v těchto 
oblastech výrazný potenciál; uznává, že 
vyššímu využití obnovitelných zdrojů 
energie často brání nedostatečné pobídky 
a technická omezení, které znemožňují 
sítím přijímat a rozvádět energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby 
podpořila rozvoj a propagaci odbornosti na 
místních úrovních a předávání poznatků;;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu přeshraniční 
spolupráce v Podunají, vzhledem k tomu, 
že je tato oblast evropskou bránou do 
západní části Balkánského poloostrova, a 
také úlohu strategie EU pro Podunají, co 
se týče zlepšení vztahů sousedních zemí ve 
střední a jihovýchodní Evropě, neboť 
významně přispívá k přidané hodnotě 
politiky EU v oblasti východní Evropy, a 
představuje tak pro celou Unii skvělý 
způsob, jak podpořit politickou a 
hospodářskou spolupráci na Balkánském 
poloostrově a podílet se tedy na rozšíření a 
posílení procesu evropské integrace 
v tomto regionu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 27
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam sdílení zkušeností 
EU v oblasti reforem energetického 
odvětví se sousedními zeměmi, jako je 
Ukrajina, s cílem přispět k modernizaci 
jejich soustavy pro tranzit zemního plynu 
a podporovat transparentní pravidla trhu, 
ochranu životního prostředí a spravedlivé
podmínky pro obchodování s energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost; domnívá se, 
že by EU měla při vícestranných diskusích 
prosazovat mezinárodní právně závazné 
bezpečnostní normypro jadernou energii, 
a to i v rámci Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii, a měla by se snažit 
rozšířit hodnocení jaderné bezpečnosti do 
sousedních zemí EU; zdůrazňuje, že je 
potřeba podporovat ve výzkumu jaderné 
energie sdílení informací a výměnu 
technologických a vědeckých odborných 
znalostí v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;

4. domnívá se, že ústřední částí dialogu 
mezi EU a sousedními zeměmi by mělo být 
jejich přijetí evropských norem ohledně 
všech forem energie, včetně jaderné 
bezpečnosti; domnívá se, že na Rusko a 
země evropské politiky sousedství by měl 
být vyvíjen nátlak, aby přijaly úplná 
doporučení agentury IAEA a výsledky 
zátěžových testů, především ohledně nové 
výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost, žádá Komisi, 
aby podpořila rozvoj bezpečné jaderné 
energie jako konkurenceschopného a 
ekologického druhu energie, který 
přispěje k omezení emisí skleníkových 
plynů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 31
Fiona Hall
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost; zdůrazňuje, 
že radioaktivní odpad nesmí být za 
žádných okolností vyvážen do zemí mimo 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost; především 
v regionech, kde hrozí vysoká seismická 
aktivita;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost a zabezpečení 
dodávek energie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost;;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou 
dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by 
měla být jaderná bezpečnost směřující 
k vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. s ohledem na to, že strategie jaderné 
energie přesahují hranice států, 
zdůrazňuje, že třetí země sousedící s EU je 
třeba vést k tomu, aby posílily bezpečnost 
jaderné energie a ekologické normy; žádá 
Komisi, aby zajistila, že v sousedních 
zemích jsou dodržovány mezinárodní 
úmluvy a normy, především v těch zemích, 
kde je plánována výstavba jaderné 
elektrárny poblíž vnějších hranic s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. doporučuje, aby EU pomohla 
v zasažených oblastech zajistit následné 
kroky a posouzení stále trvajících 
zdravotních následků po havárii 
v Černobylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství; podporuje 
společné regulační projekty, jako je 
MEDREG, sdružení středomořských 
regulačních orgánů v odvětví elektřiny a 
plynu; vyjadřuje podporu práci sdružení 
MEDREG týkající se podpory evropsko-
středomořských regionálních trhů 
s elektřinou a zemním plynem, rozvoje 
společných postojů ohledně 
přeshraničního obchodování s elektřinou 
a plynem a propagace harmonizovaných, 
transparentních a nediskriminačních 
pravidel trhu a výměny osvědčených 
postupů a zkušeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Adina-Ioana Vălean
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství; považuje za 
nezbytné energetické společenství rozšířit 
a prohloubit, aby bylo zajištěno správné 
fungování trhu a právní jistota pro 
investování; domnívá se, že mechanismy 
spolupráce, jako je iniciativa z Baku a 
platforma pro energetickou bezpečnost 
v rámci Východního partnerství, by měly 
být přezkoumány, posíleny a rozvíjeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství; žádá o 
účinnější provádění zásady reciprocity ve 
vztahu s vertikálními monopoly 
v sousedních zemích a o zavedení opatření 
zamezujících vzniku monopolů, které 
negativně ovlivňují vnitřní trh EU, 
v sousedních zemích v oblasti energetiky;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 40
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství; zdůrazňuje, 
že je potřeba vzít v úvahu právní úpravu a 
začlenit na energetické trhy tržní 
struktury, tj. monopolní postavení 
určitých dodavatelů energie, a právní 
skutečnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství, domnívá se, 
že by se mělo důkladně zhodnotit její užití 
jako vzoru pro budoucí „Společenství 
mezi EU a státy jižního Středomoří“, 
přičemž by měly být plně zohledněny 
zvláštní rysy regionu, existující partnerství 
a akční plány;

Or. en



AM\878096CS.doc 23/32 PE472.330v01-00

CS

Pozměňovací návrh 42
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví 
Smlouva o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců; zdůrazňuje, že tato práce by měla 
být rozšířena do sousedních zemí 
prostřednictvím Smlouvy o energetickém 
společenství; vítá přistoupení Ukrajiny a 
Moldavska ke Smlouvě o energetickém 
společenství a domnívá se, že by tato 
smlouva měla být rozšířena do dalších 
zemí evropské politiky sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců vytvořených na základě Agentury 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a nad rámec toho, co 
stanoví Smlouva o energetickém 
společenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví 
Smlouva o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců s patřičnou pozorností věnovanou 
riziku úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství;

5. vítá záměr Komise urychlit proces 
integrace energetického trhu tím, že bude 
dále podporovat sbližovaní regulačních 
rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva 
o energetickém společenství, a další 
liberalizaci energetických trhů ve třetích 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je potřeba posílit 
vícestrannou spolupráci na poli 
energetiky v oblasti Černého moře na 
základě hlavních zásad stanovených WTO 



AM\878096CS.doc 25/32 PE472.330v01-00

CS

a Smlouvou o energetické chartě; 
prosazuje úplnou integraci trhů a 
regulačního rámce na základě právních 
předpisů EU ohledně energetiky a 
životního prostředí a podporuje země 
širšího regionu Černého moře, aby 
přistoupily ke Smlouvě o energetické 
chartě, a zároveň je zastáncem poskytnutí 
pomoci ze strany EU, EIB a EBRD pro 
modernizaci energetických infrastruktur 
v zemích evropské politiky sousedství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná členským zemím 
energetické charty jejich povinnosti 
stanovené smlouvou, jejími změnami a 
protokoly; zdůrazňuje, že jakékoli řešení 
sporů musí být plně respektováno a musí 
být použito; podporuje přístup a plné 
členství současných pozorovatelských 
států ze severní Afriky a členství Libye;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. EU by měla podporovat lepší 
spolupráci se zeměmi evropské politiky 
sousedství v otázkách energetiky, aby byla 
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zajištěna bezpečnost dodávek energie a 
podpořena pravidla vnitřního trhu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, informační a komunikační 
technologie a vesmír; vítá návrhy Komise 
týkající se vytvoření společného 
znalostního a inovačního prostoru 
a digitálního hospodářství založeného na 
informačních a komunikačních 
technologiích;

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, informační a komunikační 
technologie a vesmír; zdůrazňuje, že 
spolupráce EU v oblasti výzkumu by měla 
být oporou hlavních cílů politiky EU, jako 
je boj se změnou klimatu, překonání 
digitální propasti, zajištění udržitelnosti 
dodávek energie, biologická rozmanitost a 
ekosystémy; vítá návrhy Komise týkající se 
vytvoření společného znalostního 
a inovačního prostoru a digitálního 
hospodářství založeného na informačních 
a komunikačních technologiích a žádá 
členské státy a sousední země, aby znovu 
potvrdily závazek k pokroku v tomto 
rozvoji; znovu opakuje význam účinných 
mechanismů podpory obchodu a investic 
mezi EU a sousedními zeměmi, aby se 
posílila obchodní partnerství a aby 
hospodářské subjekty, především MSP, 
měly možnost přístupu k dostatečným a 
spolehlivým informacím o obchodních a 
investičních podmínkách v partnerských 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ioan Enciu
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, informační a komunikační 
technologie a vesmír; vítá návrhy Komise 
týkající se vytvoření společného 
znalostního a inovačního prostoru 
a digitálního hospodářství založeného na 
informačních a komunikačních 
technologiích;

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, bezpečnost systémů 
informačních technologií a vesmír; vítá 
návrhy Komise týkající se vytvoření 
společného znalostního a inovačního 
prostoru a digitálního hospodářství 
založeného na informačních 
a komunikačních technologiích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, informační a komunikační 
technologie a vesmír; vítá návrhy Komise 
týkající se vytvoření společného 
znalostního a inovačního prostoru 
a digitálního hospodářství založeného na 
informačních a komunikačních 
technologiích;

6. podporuje další spolupráci v oblastech, 
jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj 
a inovace, informační a komunikační 
technologie, vesmír a cestovní ruch; vítá 
návrhy Komise týkající se vytvoření 
společného znalostního a inovačního 
prostoru a digitálního hospodářství 
založeného na informačních 
a komunikačních technologiích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Gaston Franco

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

6a. trvá na přínosech spojených 
s iniciativami společného plánování ve 
výzkumu mezi EU a sousedními státy; 
podporuje za tímto účelem posílení 
koordinace, spolupráce a synergií mezi 
všemi programy a výzkumnými činnostmi 
na úrovni členských států, které jsou 
financovány zeměmi v oblasti 
Středozemního moře, s cílem zlepšit 
celkovou efektivitu a koherenci výzkumu 
v oblasti životního prostředí v tomto 
regionu, například společný program 
výzkumu a vývoje v oblasti Baltského 
moře (BONUS 169); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je si vědom toho, čeho bylo dosaženo 
v projektu BSI (projekt propojení Černého 
moře) ohledně vytvoření regionální 
výzkumné a vzdělávací sítě v širším 
regionu Černého moře a napojit ho na 
infrastruktury GEANT, a žádá Komisi, 
aby nadále podporovala výzkumné 
projekty v regionu Černého moře, jako 
jsou projekty HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN a BSRN;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Gaston Franco
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. doporučuje hlubší spolupráci v oblasti 
výzkumu mezi EU a sousedními zeměmi 
s cílem zvýšit počet výměn mezi vědci, 
podpořit přeshraniční a nadnárodní sítě 
vysokých škol, vytvořit společné 
doktorandské programy a podporovat 
strategickou spolupráci mezi klastry; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; poznamenává, že přestože je 
nezbytné řádně dodržovat finanční pravidla 
EU, finanční pomoc EU by měla být 
jednoduše dostupná a snaze o dosažení 
vynikajících výsledků by neměl bránit 
nadměrně přísný rámec..

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; podporuje provádění „logiky 
podle země“, jež by mohla být ve formě 
„diferencovaných partnerských smluv“ 
v rámci evropské politiky sousedství; 
poznamenává, že přestože je nezbytné 
řádně dodržovat finanční pravidla EU, 
finanční pomoc EU by měla být jednoduše 
dostupná a snaze o dosažení vynikajících 
výsledků by neměl bránit nadměrně přísný 
rámec.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; poznamenává, že přestože je 
nezbytné řádně dodržovat finanční pravidla 
EU, finanční pomoc EU by měla být 
jednoduše dostupná a snaze o dosažení 
vynikajících výsledků by neměl bránit 
nadměrně přísný rámec.

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při povolování investic a 
poskytování technické a administrativní 
finanční pomoci; poznamenává, že 
přestože je nezbytné řádně dodržovat 
finanční pravidla EU, finanční pomoc EU 
by měla být jednoduše dostupná a snaze 
o dosažení vynikajících výsledků by neměl 
bránit nadměrně přísný rámec.

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; poznamenává, že přestože je 
nezbytné řádně dodržovat finanční pravidla 
EU, finanční pomoc EU by měla být 
jednoduše dostupná a snaze o dosažení 
vynikajících výsledků by neměl bránit 
nadměrně přísný rámec.

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; poznamenává, že přestože je 
nezbytné řádně dodržovat finanční pravidla 
EU, finanční pomoc EU, zaměřená 
především na podporu konkrétních 
projektů a méně na poradenství, by měla 
být jednoduše dostupná a naze o dosažení 
vynikajících výsledků by neměl bránit 
nadměrně přísný rámec.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství a vítá záměr Komise zdůraznit 
nezbytnost další diferenciace, flexibility 
a podmíněnosti při poskytování finanční 
pomoci; poznamenává, že přestože je 
nezbytné řádně dodržovat finanční pravidla 
EU, finanční pomoc EU by měla být 
jednoduše dostupná a snaze o dosažení 
vynikajících výsledků by neměl bránit 
nadměrně přísný rámec.

7. netrpělivě očekává návrhy Komise 
týkající se nového evropského nástroje 
sousedství, vítá kritérium Komise „víc za 
více“ a podporuje další diferenciaci, 
flexibilitu a podmíněnost při poskytování 
finanční pomoci; poznamenává, že 
přestože je nezbytné řádně dodržovat 
finanční pravidla EU, finanční pomoc EU 
by měla být jednoduše dostupná a snaze 
o dosažení vynikajících výsledků by neměl 
bránit nadměrně přísný rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k nalezení spravedlivé 
rovnováhy mezi sousedními zeměmi na 
východě a na jihu, přičemž strategický 
význam a obrovské potřeby v oblasti 
rozvoje jižních sousedních zemí 
zdůraznily nedávné události v severní 
Africe;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Gaston Franco
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Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. trvá na tom, že je potřeba dívat se na 
evropskou politiku sousedství z pohledu 
makroregionální strategie, která bude na 
regionální úrovni koordinována 
činnostmi Unie a členských států, na 
evropsko-středomořské úrovni by měla být 
zajištěna synergie mezi takovou strategií a 
vícestrannými projekty zahájenými 
v rámci Unie pro Středomoří, jako je 
Středomořský solární program, civilní 
bezpečnost, mořské dálnice či odstranění 
znečištění ze Středozemního moře. 

Or. fr


