
AM\892622CS.doc PE483.535v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2012/2029(INI)

2. 3. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 182

Návrh zprávy
Edit Herczog
(PE474.010v01-00)

Zahájení spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické 
politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným 
a konkurenceschopným dodávkám energie
(COM(2011)0539 – 2012/2029(INI)



PE483.535v01-00 2/94 AM\892622CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\892622CS.doc 3/94 PE483.535v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace, posílení udržitelné 
výroby a spotřeby, dosažení ambiciózních 
cílů v oblasti klimatu a zvýšení
bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že uskutečňování 
cílů EU v oblasti energie a změny klimatu 
a společné globální problémy v oblasti 
energie vyžadují ze strany Evropské unie 
jednotná, účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energií 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energií 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky 
a vystupování s jednotným postojem 
v rámci vnější politiky, zvýšení 
diverzifikace a bezpečnosti dodávek;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie 
integrovaná, účinná a spravedlivá opatření 
na mezinárodní scéně, především pak 
posílení vnějšího rozměru její energetické 
politiky, zvýšení diverzifikace zdrojů i tras
a bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná, koordinovaná a spravedlivá 
opatření na mezinárodní scéně, především 
pak posílení vnějšího rozměru její 
energetické politiky, zvýšení diverzifikace 
energetických zdrojů, tras i dodávek a 
zvýšení bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

A. vzhledem k tomu, že současné společné 
globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace zdrojů dodávek i tras
a zvýšení bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současné společné A. vzhledem k tomu, že současné společné 
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globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie jednotná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky, 
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

globální problémy v oblasti energie 
vyžadují ze strany Evropské unie společná, 
účinná a spravedlivá opatření na 
mezinárodní scéně, především pak posílení 
vnějšího rozměru její energetické politiky,
zvýšení diverzifikace a bezpečnosti 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k současným trendům, kdy 
se očekává, že světová populace dosáhne 
roku 2050 počtu 9 miliard osob, 
celosvětová poptávka po energii vzroste do 
roku 2030 o 40 %, a to převážně v zemích, 
které nejsou členy OECD, a zintenzivní se 
celosvětová soutěž o zdroje fosilních paliv 
z rozvíjejících se ekonomik;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že závislost EU na 
dovozu energií se bude pravděpodobně v 
průběhu příštích deseti let zvyšovat kvůli 
úbytku vnitřních zdrojů fosilních paliv, 
navzdory zvyšujícímu se významu 
obnovitelných zdrojů, energetické 

B. vzhledem k tomu, že závislost EU na 
dovozu energií se bude pravděpodobně v 
průběhu příštích deseti let dále zvyšovat 
kvůli úbytku vnitřních zdrojů fosilních 
paliv, pokud EU nedokáže zajistit, aby 
tento vliv vyrovnal růst obnovitelných 
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účinnosti a výzkumu v oblasti 
energetických technologií;

zdrojů, energetické účinnosti a výzkumu v 
oblasti energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že závislost EU na 
dovozu energií se bude pravděpodobně v 
průběhu příštích deseti let zvyšovat kvůli 
úbytku vnitřních zdrojů fosilních paliv, 
navzdory zvyšujícímu se významu 
obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti a výzkumu v oblasti 
energetických technologií;

B. vzhledem k tomu, že závislost EU na 
dovozu energií se bude pravděpodobně v 
průběhu příštích deseti let zvyšovat kvůli 
úbytku vnitřních zdrojů fosilních paliv, 
navzdory zvyšujícímu se množství vstupů 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti a výzkumu v oblasti 
energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že energetická 
účinnost je klíčová pro snížení závislosti 
EU na zahraniční energii a pro zvýšení 
geopolitické nezávislosti a energetické 
bezpečnosti EU, protože EU vydává více 
než 400 miliard EUR ročně na dovoz 
energie; vzhledem k tomu, že realizace 
cíle spočívajícího v dosažení alespoň 20% 
úspory energie nejen zvýší naši 
energetickou bezpečnost, ale také sníží 
převod jmění z ekonomik EU do zemí 
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produkujících energii o minimálně 
50 miliard EUR ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že je důležité, aby 
EU upřednostnila zajištění a rozvíjení 
vnitřních fosilních zdrojů energie, 
zejména nedávno odhalených 
významných rezerv ve Středozemním 
moři, což by mohlo snížit závislost Evropy 
na dovozech energie; vzhledem k tomu, že 
existují velké příležitosti pro rozvoj a 
využívání zdrojů fosilních paliv společně 
se zeměmi sousedícími s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zhruba čtvrtina 
dováženého zemního plynu a třetina 
dovážené ropy do EU pochází z Ruska; 
vzhledem k tomu, že Rusko zároveň vyváží 
do EU téměř tři čtvrtiny své produkce 
zemního plynu a hodně přes 80 % své 
produkce ropy; vzhledem k tomu, že to 
skýtá potenciál vzájemně výhodných 
partnerství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
stala hlavním dovozcem fosilních paliv,
což na jedné straně poukazuje na zvyšující 
se závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a na její zranitelnost, avšak na 
straně druhé tato skutečnost poskytuje EU 
jakožto hlavnímu odběrateli na globálních 
trzích s energií značný vliv;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie je 
jedním z hlavních dovozců fosilních paliv, 
což na jedné straně poukazuje na zvyšující 
se závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a na její zranitelnost; vzhledem 
k tomu, že to v důsledku zdůrazňuje 
potřebu, aby EU hovořila jedním hlasem 
a získala tak jakožto odběratel na 
globálních trzích s energií silnější vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
stala hlavním dovozcem fosilních paliv, 
což na jedné straně poukazuje na zvyšující 
se závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a na její zranitelnost, avšak na 
straně druhé tato skutečnost poskytuje EU 
jakožto hlavnímu odběrateli na globálních 
trzích s energií značný vliv;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie již 
je hlavním dovozcem fosilních paliv, což 
na jedné straně poukazuje na zvyšující se 
závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a na její zranitelnost, avšak na 
straně druhé tato skutečnost poskytuje EU 
jakožto hlavnímu odběrateli na globálních 
trzích s energií značný vliv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
stala hlavním dovozcem fosilních paliv, 
což na jedné straně poukazuje na zvyšující 
se závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a na její zranitelnost, avšak na
straně druhé tato skutečnost poskytuje EU 
jakožto hlavnímu odběrateli na globálních 
trzích s energií značný vliv;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
stala hlavním dovozcem fosilních paliv, 
což na jedné straně poukazuje na zvyšující 
se závislost EU na dovozu od vnějších 
dodavatelů a tranzitních zemích a na její 
zranitelnost, avšak na straně druhé tato 
skutečnost poskytuje EU jakožto hlavnímu 
odběrateli na globálních trzích s energií 
značný vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že nárůst 
obyvatelstva a zvyšující se životní úroveň 
by mohly zvýšit celosvětovou poptávku po 
energii do roku 2030 až o 40 %; vzhledem 
k tomu, že vysoká a narůstající míra 
závislosti EU na dovozu vyžaduje politiky, 
které tyto skutečnosti zohledňují a řeší;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Rolandas Paksas

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

Da. vzhledem k tomu, že zdroje energie by 
měly být využívány výhradně 
k hospodářským cílům, nicméně protože 
neexistují koordinovaná opatření Unie, 
třetí strany tyto zdroje často využívají jako 
politické nástroje;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že společná vnější 
energetická politika založená na 
solidaritě, diverzifikaci a strategické 
spolupráci rovněž se zeměmi, které jsou 
významnými spotřebiteli energie, a rovněž 
na podpoře vlastních obnovitelných 
zdrojů energie, by vytvořila součinnosti 
směřující k zabezpečení dodávek pro 
Evropskou unii, zvýšila akceschopnost EU 
v záležitostech zahraniční politiky a její 
důvěryhodnost jakožto celosvětového 
aktéra, a to i v oblasti změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi;

E. vzhledem k tomu, že společnosti 
z třetích zemí těží z otevření trhu s energií 
v EU a měly by beze zbytku dodržovat její 
pravidla týkající se hospodářské soutěže 
a příslušné právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi;

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi a rovněž 
netransparentním vlivům zahraničních 
podílníků na energetické odvětví EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi;

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu 
s diverzifikovanými dodávkami energie a 
aby se v budoucnu předešlo přerušení 
dodávek ropy a plynu a s ním spojené 
krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi;

E. vzhledem k tomu, že neprůhledné 
obchodování a agresivní snahy 
netransparentních zahraničních subjektů 
ovládnout trh s energií v EU představují 
hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování 
pravidel EU týkajících se hospodářské 
soutěže, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu a aby se v 
budoucnu předešlo přerušení dodávek 
plynu a s ním spojené krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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

Ea. vzhledem k tomu, že někteří 
dodavatelé energie do EU dali najevo, že 
jejich národní zájmy mají přednost před 
zajištěním stabilních dodávek energie do 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že snahy zabezpečit 
dodávky výhradně na vnitrostátní úrovni se 
ukázaly jako nedostatečné a nezaručují 
dlouhodobý zájem všech členských zemí 
EU;

F. vzhledem k tomu, že snahy zabezpečit 
dodávky stejně jako jednání o cenách 
dovážených přírodních zdrojů výhradně na 
vnitrostátní úrovni se ukázaly jako 
nedostatečné a nezaručují dlouhodobý 
zájem všech členských zemí EU ani 
nejnižší možné ceny;

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že snahy zabezpečit 
dodávky výhradně na vnitrostátní úrovni se 
ukázaly jako nedostatečné a nezaručují 
dlouhodobý zájem všech členských zemí 
EU;

F. vzhledem k tomu, že se členské státy 
stále více propojují, protože snahy 
zabezpečit dodávky výhradně na 
vnitrostátní úrovni se ukázaly jako 
nedostatečné a nezaručují dlouhodobý 
zájem všech členských zemí EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že členské státy 
v oblasti dodávek energie i nadále jednají 
bez ohledu na společné zájmy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současného modelu různorodých dodávek 
a závislosti členských států na dovozu by 
bylo nebezpečné (západní členské státy 
dováží mnoho, ale na Rusku příliš závislé 
nejsou, kdežto východní členské státy 
dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může 
být dostatečným řešením problémů v 
oblasti zabezpečení dodávek energie;

H. vzhledem k tomu, že pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může 
být dostatečným řešením problémů v 
oblasti zabezpečení dodávek energie, které 
vyplyne z rozdílů ve složení dovozů 
energie a v podílu na těchto dovozech 
v různých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současného modelu různorodých dodávek 
a závislosti členských států na dovozu by 
bylo nebezpečné (západní členské státy 
dováží mnoho, ale na Rusku příliš závislé 
nejsou, kdežto východní členské státy 
dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může 
být dostatečným řešením problémů v 
oblasti zabezpečení dodávek energie;

H. vzhledem k tomu, že si Unie stanovila 
cíl ukončit do roku 2015 izolaci 
zbývajících členských států od 
infrastruktury evropských plynárenských 
a elektroenergetických sítí, a vzhledem 
k tomu, že zachování současného modelu 
různorodých dodávek a závislosti 
členských států na dovozu by bylo 
nebezpečné (západní členské státy dováží 
mnoho, ale na Rusku příliš závislé nejsou, 
kdežto východní členské státy dováží 
relativně málo, ale jsou na dodávkách z 
Ruska závislé), pouze plně integrovaný 
evropský trh s energií, jehož fungování je 
založeno na solidaritě, může být 
dostatečným řešením problémů v oblasti 
zabezpečení dodávek energie;

Or. lt

Pozměňovací návrh 30
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současného modelu různorodých dodávek 
a závislosti členských států na dovozu by 
bylo nebezpečné (západní členské státy 
dováží mnoho, ale na Rusku příliš závislé 
nejsou, kdežto východní členské státy 
dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může 
být dostatečným řešením problémů v 
oblasti zabezpečení dodávek energie;

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současného modelu různorodých dodávek 
a závislosti členských států na dovozu by 
bylo nebezpečné (západní členské státy 
dováží mnoho, ale na Rusku příliš závislé 
nejsou, kdežto východní členské státy 
dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze 
kombinace účinného systému zabezpečení 
energie (splňujícího normy EU a 
Mezinárodní energetické agentury a 
společně s touto agenturou řízeného) 
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a plně integrovaného evropského trhu s 
energií, jehož fungování je založeno na 
solidaritě, může být dostatečným řešením 
problémů v oblasti zabezpečení dodávek 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současného modelu různorodých dodávek 
a závislosti členských států na dovozu by 
bylo nebezpečné (západní členské státy 
dováží mnoho, ale na Rusku příliš závislé 
nejsou, kdežto východní členské státy 
dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může 
být dostatečným řešením problémů v 
oblasti zabezpečení dodávek energie;

H. vzhledem k tomu, že zachování 
současných rozdílů v diverzifikaci
dodávek a závislosti členských států na 
dovozu by bylo neúčinné (západní členské 
státy dováží mnoho, ale na Rusku příliš 
závislé nejsou, kdežto východní členské 
státy dováží relativně málo, ale jsou na 
dodávkách z Ruska závislé), pouze plně 
integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na propojení, 
flexibilitě a solidaritě, může být 
dostatečným řešením problémů v oblasti 
zabezpečení dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že klíčový význam má 
zajištění jednotnosti a důslednosti v oblasti 
vnějších vztahů EU s klíčovými dodavateli, 
tranzitními a spotřebitelskými zeměmi a 

I. vzhledem k tomu, že klíčový význam má 
zajištění jednotnosti a důslednosti v oblasti 
vnějších vztahů EU s klíčovými dodavateli, 
tranzitními a spotřebitelskými zeměmi a 
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zásadní je rovněž strategická a politická 
koordinace přesahující úroveň členských 
států při jednáních s mocnými dodavateli 
energie ve třetích zemích;

zásadní je rovněž strategická a politická 
koordinace mezi členskými státy při 
jednáních s mocnými dodavateli energie ve 
třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že vztahy v oblasti 
energie vyžadují předvídatelnost, stabilitu 
a dlouhodobé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že výzvou 
energetické bezpečnosti je zmenšit 
nejistotu, která vyvolává napětí mezi státy, 
a snížit neúčinnost trhu, která brání, aby 
z obchodu měli prospěch jak dodavatelé, 
tak i spotřebitelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že se v Arktické 
oblasti podle průměrného odhadu nachází 
třetina množství dosud neobjevených 
zásob zemního plynu na světě 
a 13 procent neobjevených zdrojů ropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií; 
vyzývá, aby bylo zajištěno, že přeshraniční 
energetická infrastruktura bude řádně 
rozvíjena, aby žádný členský stát nezůstal 
na trhu EU tzv. energetickým ostrovem; 
takto vyvážené dodávky energie z různých 
zdrojů a tras by se mohly volně pohybovat 
po celé EU, umožnily by další 
hospodářskou soutěž a zároveň zajistily 
bezpečnost a diverzifikaci dodávek a také 
by EU přinesly pozitivní vedlejší 
ekonomické účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost zajištění plného 
rozvíjení přeshraniční energetické 
infrastruktury v rámci Unie a úzké 
koordinace mezi politikami členských států 
a nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií; 
zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
vyváženého toku dodávek energie 
z různých zdrojů a tras, které se budou 
volně pohybovat po celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
vnější energetické politiky a energetické 
bezpečnosti, a uznává význam
transparentnosti a plného dosažení 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií 
v souladu s dlouhodobými cíli v oblasti 
energie a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření za účelem 
zajištění energetické bezpečnosti, 
transparentnosti a plného dosažení 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření v oblasti 
energetické bezpečnosti, transparentnosti a 
plného dosažení vnitřního trhu s energií;

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace 
mezi politikami členských států a 
nezbytnost společných opatření 
i solidárního jednání v oblasti energetické 
bezpečnosti, transparentnosti a plného 
dosažení vnitřního trhu s energií;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 42
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že s ohledem na nynější 
hospodářské podmínky a cíl dosažení 
skutečně jednotného trhu s energií v EU 
by měla Evropská unie upřednostňovat 
investice do energetické infrastruktury, 
které umožní postupný nárůst kapacit 
v rámci mezních investičních nákladů; 
jednotný trh EU by měl proto využívat 
výhod optimálního využívání energetické 
infrastruktury a zároveň účinným 
způsobem z hlediska nákladů zajistit a 
podporovat zabezpečení dodávek, 
konkurenceschopnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. souhlasí s návrhy Rady ve složení pro 
energetiku z listopadu 2011 týkajícími se 
zvýšení koordinace vnějšího rozměru 
energetické politiky EU, zvláště pokud jde 
o soudržná stanoviska na schůzkách na 
vysoké úrovni v rámci mezinárodních 
organizací, jako je IRENA, IPEEC 
a OSN, kde by pozice měly být 
koordinovány v souladu s cílem EU 
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v oblasti energie a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. opakuje požadavek Parlamentu, aby 
byly připraveny plány na Evropské 
energetické společenství, včetně intenzivní 
spolupráce na energetických sítích a 
evropského financování nových 
energetických technologií, aby bylo 
překonáno roztříštění evropské 
energetické politiky a aby Unie v rámci 
svých mezinárodních vztahů souvisejících 
s energií hovořila silným hlasem;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá Komisi, aby pokročila 
s legislativním návrhem na zřízení 
energetické observatoře s cílem postarat 
se o racionálnější fungování trhů 
s dováženou energií a o důkladnější
analýzu vývozních trhů;

Or. en



PE483.535v01-00 24/94 AM\892622CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 46
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že plně fungující, 
propojený a integrovaný evropský vnitřní 
trh s energií je základním stavebním 
kamenem pro úspěšnou evropskou vnější 
energetickou politiku a naopak, a proto 
musí být vnější energetická politika EU a 
dvoustranné dohody členských států v 
naprostém souladu s právními předpisy 
EU;

2. je toho názoru, že plně fungující, 
propojený a integrovaný evropský vnitřní 
trh s energií je základním stavebním 
kamenem pro úspěšnou evropskou vnější 
energetickou politiku; evropský regulační 
rámec v oblasti energie je klíčový pro 
proces vytváření vnitřního trhu s energií a 
měl by být v partnerských zemích 
propagován tím, že bude zvyšována
informovanost o jeho účelu, výhodách a 
přínosech; celkovým cílem je zajistit, aby 
vnější energetická politika EU a 
dvoustranné dohody členských států byly v 
naprostém souladu s právními předpisy 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že plně fungující, 
propojený a integrovaný evropský vnitřní 
trh s energií je základním stavebním 
kamenem pro úspěšnou evropskou vnější 
energetickou politiku a naopak, a proto 
musí být vnější energetická politika EU a 
dvoustranné dohody členských států v 
naprostém souladu s právními předpisy 
EU;

2. je toho názoru, že plně fungující, 
propojený a integrovaný evropský vnitřní 
trh s energií může značně zvýšit 
bezpečnost dodávek dokonce i 
v krátkodobém výhledu a je základním 
stavebním kamenem pro úspěšnou 
evropskou vnější energetickou politiku a 
naopak, a proto musí být vnější energetická 
politika EU a dvoustranné dohody 
členských států v naprostém souladu s 
právními předpisy EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že správné fungování 
vnitřního trhu vyžaduje, aby se dodávky 
energií do Evropské unie ze třetích zemí
zcela řídily pravidly vnitřního trhu s 
energií, proto se musí Evropská unie, s 
cílem zavést jednotný regulační rámec, 
snažit přesvědčit země vyvážející energii, 
aby přijaly pravidla vnitřního trhu s energií 
EU;

3. poukazuje na to, že správné fungování 
vnitřního trhu vyžaduje, aby se dodávky 
energií do Evropské unie, jakmile se 
ocitnou na jejím území, zcela řídily 
pravidly vnitřního trhu s energií, proto by 
se Evropská unie měla zaměřit na 
sbližování regulačního rámce se 
sousedními zeměmi, které chtějí přijmout 
pravidla vnitřního trhu s energií EU; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam a 
úlohu Energetického společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že správné fungování 
vnitřního trhu vyžaduje, aby se dodávky 
energií do Evropské unie ze třetích zemí 
zcela řídily pravidly vnitřního trhu s 
energií, proto se musí Evropská unie, s 
cílem zavést jednotný regulační rámec, 
snažit přesvědčit země vyvážející energii, 
aby přijaly pravidla vnitřního trhu s energií 
EU;

3. poukazuje na to, že správné fungování 
vnitřního trhu vyžaduje, aby se dodávky 
energií do Evropské unie ze třetích zemí 
zcela řídily pravidly vnitřního trhu s 
energií, proto se musí Evropská unie, s 
cílem zavést jednotný regulační rámec, 
který zajistí stabilitu, snažit přesvědčit 
země vyvážející energii, aby přijaly 
pravidla vnitřního trhu s energií EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 
transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU;

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 
transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU; 
zastává názor, že v zájmu zajištění 
dodržování smluv a zachování 
transparentnosti a rovněž v zájmu 
zmírnění rizik plynoucích z manipulací by 
měla být rozhodnutí v rámci jednání se 
třetími zeměmi na úrovni EU posuzována 
z hlediska dopadů příslušných smluv na 
fungování vnitřního trhu EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 51
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 
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transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU;

transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU; 
podporuje Komisi v jejím směřování 
k větší transparentnosti a sdílení 
informací mezi členskými státy a vyzývá 
k většímu využívání svávajících opatření 
v oblasti hospodářské soutěže, aby bylo 
zajištěno, že právo EU nebude obcházeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 
transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU;

4. upozorňuje na to, že plně fungujícího 
vnitřního trhu s energií lze dosáhnout 
jedině za pomoci prostředků, odborných 
znalostí a schopností členských států, 
jejich nezávislých vnitrostátních 
regulačních orgánů a Evropské unie; 
vyzývá proto ke zvýšené transparentnosti a 
větší pomoci EU při vyjednáváních o 
dohodách mezi členskými zeměmi a třetími 
zeměmi, jelikož tyto dohody by rovněž 
mohly ovlivnit fungování vnitřního trhu s 
energií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií, by měla být plně využita za 
pomoci prostředků, odborných znalostí a 
schopností členských států a Evropské 
unie; vyzývá proto ke zvýšené 
transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU;

4. upozorňuje na to, že síla, která bude 
pramenit z integrace vnitřního trhu s 
energií a infrastruktury, by měla být plně 
využita za pomoci prostředků, odborných 
znalostí a schopností členských států a 
Evropské unie; vyzývá proto ke zvýšené 
transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými 
zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto 
dohody by rovněž mohly ovlivnit 
fungování vnitřního trhu s energií EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 54
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje další odpovědnosti, které 
má Evropský parlament v oblasti energie 
podle článku 194 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a trvá na odpovídajícím 
začlenění do všech informačních a 
konzultačních procesů souvisejících také 
s vnější energetickou politikou; 
zdůrazňuje v tomto ohledu, že Evropský 
parlament by měl být zapojen do sdílení 
údajů o společných akcích, programech a 
projektech uskutečněných Evropskou 
unií, jejími finančními institucemi nebo 
jinými subjekty Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá přistoupení Moldavské republiky 
a Ukrajiny k Energetickému společenství 
a rovněž status pozorovatele Arménie a 
Gruzie, neboť to přispěje k posílení 
regionální spolupráce v oblasti energie 
díky lepšímu regulačnímu rámci pro 
budoucí partnerství mezi EU a těmito 
partnerskými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. znovu vyzývá, aby mezinárodní 
energetické projekty byly řízeny 
transparentními mezivládními dohodami 
na úrovni členských států nebo na úrovni 
Unie; zdůrazňuje, že zakládání 
energetických projektů výhradně na 
obchodních dohodách je riskantní jak 
z hlediska ochrany investorů, tak 
z hlediska úplného dodržování 
mezinárodních tržních pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá, aby byla v souladu se
strategickými rozhodnutími o spolupráci 
v oblasti energetické politiky s partnery 
mimo EU vytvářena větší součinnost mezi 
obchodní politikou a energetickou 
politikou Unie, mimo jiné v souladu se 
strategií „Energie 2020“ a se zprávou 
Komise o zajištění dodávek energií a o 
mezinárodní spolupráci v oblasti energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že posílení zahraničně 
politického rozměru energetické politiky 
v EU má klíčovou úlohu jak pro zajištění 
dodávek energie EU, tak pro obchodní 
vztahy EU s třetími zeměmi; zdůrazňuje, 
že je nutno vytvořit potřebné pevné 
rámcové podmínky pro spolupráci 
v oblasti energie a zdrojů s našimi 
strategickými obchodními partnery, které 
budou ve všech ohledech odpovídat také
situaci na vnitřním trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5



AM\892622CS.doc 31/94 PE483.535v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že zlepšení koordinace 
mezi samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí by mělo 
členským státům umožnit plně využít 
politického a hospodářského vlivu Unie, a 
v této souvislosti vítá návrh Komise na 
rozhodnutí o zřízení mechanismu pro 
výměnu informací o mezivládních 
dohodách mezi členskými státy a třetími 
zeměmi v oblasti energetiky;

5. je toho názoru, že zlepšení koordinace 
mezi samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí by mělo 
členským státům umožnit plně využít 
politického a hospodářského vlivu Unie; v 
tomto ohledu zdůrazňuje přidanou 
hodnotu povinného stanoviska Komise 
a její pomoc a podporu v průběhu 
vyjednávání, aby bylo zajištěno 
dodržování práva EU a zároveň aby bylo 
možné plně využívat výhod integrovaného 
vnitřního trhu a posílené koordinace mezi 
členskými státy v zájmu zvýšení 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že zlepšení koordinace 
mezi samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí by mělo 
členským státům umožnit plně využít 
politického a hospodářského vlivu Unie, a 
v této souvislosti vítá návrh Komise na 
rozhodnutí o zřízení mechanismu pro 
výměnu informací o mezivládních 
dohodách mezi členskými státy a třetími 
zeměmi v oblasti energetiky;

5. je toho názoru, že zlepšení koordinace 
mezi samotnými členskými státy a mezi 
členskými státy a Komisí by mělo 
členským státům umožnit plně využít 
politického a hospodářského vlivu Unie, 
zejména při jednáních o výhodnějších 
cenách za přírodní zdroje, a v této 
souvislosti vítá návrh Komise na 
rozhodnutí o zřízení mechanismu pro 
výměnu informací o mezivládních 
dohodách mezi členskými státy a třetími 
zeměmi v oblasti energetiky;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 61
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. podporuje návrh Komise analyzovat 
fungování Smlouvy o Energetickém 
společenství a také sestavit plán, který 
umožní urychlit modernizaci 
energetických odvětví; vyzývá, aby byl 
kladen větší důraz na uskutečňování 
reforem a zavádění technologií, například 
inteligentních rozvodných sítí, v zájmu 
podpory integrace obnovitelných zdrojů a 
zvýšení energetické účinnosti; proto 
podporuje myšlenku dát nový impuls 
Smlouvě o energetické chartě a navrhuje 
za tímto účelem zřídit strategická 
partnerství; opakuje, že musí být vytvořen 
sociální rozměr této smlouvy, aby bylo 
možné účinně řešit problémy typu 
energetické chudoby a korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby vyzdvihla význam a 
potřebnost Konference energetické charty, 
aby byl lépe využíván potenciál 
energetické charty, především v klíčových 
oblastech jako obchod, tranzit, investice a 
urovnávání sporů, mimo jiné rozšířením 
Smlouvy o energetické chartě na státy, 
které ji nepodepsaly nebo neratifikovaly;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že každý členský stát by 
měl zveřejňovat a sdělovat Eurostatu svou 
průměrnou dvoustrannou dovozní cenu 
zemního plynu, a to alespoň čtvrtletně a se 
zpožděním nepřesahujícím dvě čtvrtletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá sekretariát Energetického 
společenství, aby poskytl programy a 
finanční prostředky, aby se organizace 
občanské společnosti mohly podílet na 
sdílení informací a sledování fungování 
ECTS; aby zvýšil svůj odborný profil co 
do úrovně a počtu zaměstnanců, kteří 
působí v oblasti obnovitelných energií, 
energetické účinnosti, inteligentních 
rozvodných sítí, energetické chudoby, 
výpočtu vedlejších nákladů na úrovni 
programů a projektů a v oblasti 
energetické udržitelnosti; dále aby provedl 
řadu studií v souvislosti s udržitelností 
energetických sítí, s otázkami provádění 
u inteligentních rozvodných sítí a s vlivem 
chudoby a mechanismů na její 
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zmírňování v rámci jednotného trhu 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, 
aby pořádala pravidelné výměny 
informací s členskými státy, především 
pak prostřednictvím strategické skupiny 
pro mezinárodní spolupráci v oblasti 
energetiky, věnované prioritám a 
činnostem vnější strategie EU a členských 
států v oblasti energetiky jak na politické, 
tak na odborné úrovni;

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby si pravidelně 
vyměňovaly informace, především pak 
prostřednictvím již existujících způsobů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 66
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, 
aby pořádala pravidelné výměny informací 
s členskými státy, především pak 
prostřednictvím strategické skupiny pro 
mezinárodní spolupráci v oblasti 

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, 
aby pořádala pravidelné výměny informací 
s členskými státy, především pak 
prostřednictvím strategické skupiny pro 
mezinárodní spolupráci v oblasti 
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energetiky, věnované prioritám a 
činnostem vnější strategie EU a členských 
států v oblasti energetiky jak na politické, 
tak na odborné úrovni;

energetiky, věnované prioritám a 
činnostem vnější strategie EU a členských 
států v oblasti energetiky jak na politické, 
tak na odborné úrovni; prosazuje zapojení 
odborníků z nezávislých energetických 
regulačních subjektů do strategické 
skupiny pro mezinárodní spolupráci 
v oblasti energetiky vzhledem k jejich 
zkušenosti a hlubokým znalostem 
fungování přeshraničních trhů 
s elektřinou a plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, 
aby pořádala pravidelné výměny informací 
s členskými státy, především pak 
prostřednictvím strategické skupiny pro 
mezinárodní spolupráci v oblasti 
energetiky, věnované prioritám a 
činnostem vnější strategie EU a členských 
států v oblasti energetiky jak na politické, 
tak na odborné úrovni;

6. domnívá se, že uplatňování jednotné a 
ucelené vnější energetické politiky EU 
vyžaduje pravidelnou koordinaci mezi 
členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, 
aby pořádala pravidelné výměny informací 
s členskými státy, především pak 
prostřednictvím strategické skupiny pro 
mezinárodní spolupráci v oblasti 
energetiky, věnované prioritám a 
činnostem v rámci vnější strategie EU a 
členských států v oblasti energetiky na 
politické a odborné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)



PE483.535v01-00 36/94 AM\892622CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že by bylo možné zvýšit 
účinnost opatření navržených Evropskou 
komisí tím, že by jim byla přisouzena 
priorita a že by byly zavedeny časové 
rámce a akční plány naznačující dosažený 
pokrok a lhůty;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že zajištění soudržnosti 
mezi horizontálními cíli vyjádřenými 
v Lisabonské smlouvě je stěžejním úkolem 
vnější energetické politiky EU; žádá, aby 
Evropský parlament včas dostával 
informace o prioritních projektech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby se 
nezapojovaly do smluv o dodávkách 
energie nebo energetických technologií 
s třetími zeměmi, které poškozují zájmy 
jiného členského státu Unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
koordinovaly svá stanoviska pro schůze 
mezinárodních energetických organizací a 
iniciativ, aby byl v těchto rámcích zvýšen 
vliv EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů;

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů; domnívá se, že vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku by měla energetické 
politice EU poskytnout důraznou 
diplomatickou podporu, a to s cílem 
zvýšení energetické bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů;

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů; tyto schůzky by měly 
být využívány rovněž ke koordinaci 
společného evropského postoje 
k záležitostem týkajícím se energie, který 
má být hájen v mezinárodních 
organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů;

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek v Radě 
ve složení pro energetiku, v případě 
potřeby se zapojením komisaře pro 
energetiku a vysokého představitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů;

7. zastává názor, že by se měly konat 
pravidelné diskuse o problémech, kterým 
čelí vnější energetická politika EU, v rámci 
formálních i neformálních schůzek 
ministrů energetiky v Radě se zapojením 
vysokého představitele, komisaře a jejich 
příslušných útvarů; vyzývá, aby byl 
pravidelně informován a konzultován 
Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zastává názor, že vzhledem k velkému 
významu EU jakožto celku nakupujícímu 
zdroje energie je bezpodmínečně nutno 
vytvořit společenství pro nákup 
energetických zdrojů, které by mělo 
jménem EU vyjednávat o cenách za zdroje 
energie, především při nákupu plynu od 
monopolních dodavatelů pro energeticky 
nejvíce izolované regiony EU, např. pro 
baltské státy, jejichž konkurenceschopnost 
je podstatně zmenšována v důsledku 
vyšších cen plynu ve srovnání s ostatními 
státy EU;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 77
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energie pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát k vyjednávání, aby vedla 
vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v 
případech jiných mezivládních dohod, u 
nichž se předpokládá, že budou mít 
významný dopad na cíle všeobecné 
energetické politiky EU;

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energie pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát k vyjednávání, aby vedla 
vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v 
případech jiných mezivládních dohod, u 
nichž se předpokládá, že budou mít 
významný dopad na dlouhodobé cíle 
energetické politiky EU, zejména na její 
nezávislost na dovozech energie; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byl řádně konzultován 
a informován Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energie pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát k vyjednávání, aby vedla
vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v 
případech jiných mezivládních dohod, u 
nichž se předpokládá, že budou mít 
významný dopad na cíle všeobecné 
energetické politiky EU;

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energie pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát, aby pomáhala dotčeným 
členským státům v procesu vyjednávání, 
přičemž udělení tohoto mandátu by mělo 
být uváženo i v případech jiných 
mezivládních dohod, u nichž se 
předpokládá, že budou mít významný 
dopad na cíle všeobecné energetické 
politiky EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energií pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát k vyjednávání, aby vedla 
vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v 
případech jiných mezivládních dohod, u 
nichž se předpokládá, že budou mít 
významný dopad na cíle všeobecné 
energetické politiky EU;

8. je toho názoru, že pokud strategicky 
významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energií pro EU jako 
celek, měla by Rada zvážit, že Komisi 
udělí mandát k vyjednávání, aby vedla 
vyjednávání, přičemž udělení tohoto 
mandátu by mělo být uváženo i v 
případech jiných mezivládních dohod, u 
nichž se předpokládá, že budou mít 
významný dopad na cíle všeobecné 
energetické politiky EU a na ceny 
dovážených přírodních zdrojů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 80
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby monitorovala světové 
trhy s energií prostřednictvím 
shromažďování informací a údajů 
dostupných od členských států a 
mezinárodních organizací, jako je 
Mezinárodní energetická agentura, a 
vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
představila právní nástroj vytvořený k 
tomuto účelu;

vypouští se

Or. lt
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Pozměňovací návrh 81
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby monitorovala světové 
trhy s energií prostřednictvím 
shromažďování informací a údajů 
dostupných od členských států a 
mezinárodních organizací, jako je 
Mezinárodní energetická agentura, a 
vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
představila právní nástroj vytvořený k 
tomuto účelu;

10. žádá Komisi, aby monitorovala světové 
trhy s energií a spolupracovala v tomto 
ohledu s členskými státy a mezinárodními 
organizacemi, jako je Mezinárodní 
energetická agentura, a vyzývá Komisi, 
aby do konce roku 2012 představila právní 
nástroj vytvořený k tomuto účelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
zavedení komplexního systému EU pro 
indexaci cen zemního plynu založenou na 
tržních cenách zemního plynu, aby mohly 
všechny společnosti v EU obchodující se 
zemním plynem obchodovat s jeho 
vnějšími dodavateli spravedlivějším a 
předvídatelnějším způsobem nezávisle na 
cenách ropy a aby byla dále posilována 
hospodářská soutěž na vnitřním trhu EU 
se zemním plynem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že Smlouva požaduje
solidaritu mezi členskými státy, která by 
měla být součástí jak jejich každodenní 
práce, tak i krizových scénářů vnitřní 
i vnější energetické politiky; žádá Komisi, 
aby poskytla jasnou definici „energetické 
solidarity“ a zajistila tak její dodržování 
všemi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze přechod k dodávkám energie 
šetrným vůči životnímu prostředí, 
energetická účinnost a propojenost, 
vzájemná závislost a solidarita mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
András Gyürk
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze pevná vnitřní infrastruktura, která 
zajistí propojenost, flexibilitu a solidaritu
mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, provádění ustanovení 
třetího energetického balíčku a solidarita 
mezi členskými státy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 87
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
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EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

EU na dovozu fosilních paliv oslabí její 
politický vliv a mohla by mít závažné 
důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky, 
přičemž tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze propojenost, vzájemná závislost a 
solidarita mezi členskými státy;

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost 
EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího 
rozhodování i v jiných oblastech politiky 
a že tento nepříznivý jev může vyvážit 
pouze úplná propojenost, vzájemná 
závislost a solidarita mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. potvrzuje, že se politika EU v oblasti 
bezpečnosti dodávek energie zakládá na 
diverzifikaci zdrojů dodávek a tras; 
zdůrazňuje přidanou hodnotu pro Evropu 
a význam jižního plynového koridoru jako 
prostředku pro zvýšení bezpečnosti 
dodávek do EU; zastává názor, že projekty 
jako plynovod Nabucco, které patří 
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k nejvýznamnějším prioritám EU, a také 
menší projekty, jako je transjadranský 
plynovod (TAP), panevropský ropovod 
(PEOP), plynovod ITGI propojující 
Turecko, Řecko a Itálii nebo plynovod 
AGRI propojující Ázerbájdžán, Gruzii a 
Rumunsko ukazují, jak je důležité, aby se 
EU angažovala v oblasti Černého moře, a 
rovněž že je nezbytné dále prohlubovat 
spolupráci mezi zeměmi v oblasti Černého 
moře; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně se svými partnery podpořily a 
urychlily provedení těchto záměrů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 90
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výzkum a vývoj jak v oblasti vlastních 
zdrojů energie, tak jako příspěvek 
k zajištění a diverzifikaci dodavatelů, 
zdrojů dodávek a tras pro dopravu surovin 
do jednotlivých regionů EU, aby byly 
k dispozici vždy alespoň dva různé zdroje 
dodávek (podle COM(2010)0677, bod 
4.1.2);

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

11a. zdůrazňuje, že vnější energetická 
politika EU by měla přispět k obstarání 
bezpečné, zajištěné, udržitelné a cenově 
dostupné energie v souladu s všeobecnými 
cíli energetické politiky EU týkajícími se 
konkurenceschopnosti, bezpečnosti 
dodávek a udržitelnosti a rovněž v souladu 
s cíli plánu EU 2050 v oblasti energie a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje potenciál obnovitelných 
zdrojů energie v oblasti Černého moře a 
Podunají, které mohou významně přispět 
k energetické bezpečnosti EU a 
k udržitelnému hospodářskému růstu, a 
vyzývá Komisi i státy v černomořské
oblasti a v Podunají, aby tento potenciál 
využily;

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
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zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je vytvoření 
nových transportních koridorů (východní 
koridor, jižní koridor a Středomoří), a to 
prostřednictvím vytvoření skutečné 
hospodářské soutěže mezi zdroji dodávek 
plynu, zvýšením evropského podílu LNG a 
zajištěním nových, vzdálených dodavatelů 
(Austrálie, Kanada, Spojené státy, Latinská 
Amerika, subsaharská Afrika, střední Asie 
a další), zlepšením propojení energetických 
sítí, dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak prioritní koridory pro plyn, 
elektřinu a ropu, a to prostřednictvím 
vytvoření skutečné hospodářské soutěže 
mezi zdroji dodávek plynu, zvýšením 
evropského podílu LNG a zajištěním 
nových, vzdálených dodavatelů (Austrálie, 
Kanada, Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí, terminálů 
LNG, podzemích plynárenských 
skladovacích zařízení a potrubí);

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je vytvoření 
nových transportních koridorů (východní 
koridor, jižní koridor a Středomoří), a to 
prostřednictvím vytvoření skutečné 
hospodářské soutěže mezi zdroji dodávek 
plynu, zvýšením evropského podílu LNG a 
zajištěním nových, vzdálených dodavatelů 
(Austrálie, Kanada, Spojené státy, Latinská 
Amerika, subsaharská Afrika, střední Asie 
a další), zlepšením propojení energetických 
sítí, dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak prioritní koridory pro plyn, 
elektřinu a ropu, a to prostřednictvím 
vytvoření skutečné hospodářské soutěže 
mezi zdroji dodávek plynu, zvýšením 
evropského podílu LNG a zajištěním 
nových, vzdálených dodavatelů (Austrálie, 
Kanada, Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
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prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí, potrubí, 
terminálů LNG a podzemích 
plynárenských skladovacích zařízení);

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Algirdas Saudargas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, 
Kanada, Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových a posilování stávajících 
transportních koridorů (východní koridor, 
jižní koridor a Středomoří), a to 
prostřednictvím vytvoření skutečné 
hospodářské soutěže mezi zdroji dodávek 
plynu, zvýšením evropského podílu LNG a 
zajištěním nových, vzdálených dodavatelů, 
zlepšením propojení energetických sítí, 
zajištěním, že žádné evropské trhy 
s energií nezůstanou izolovány, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím plánu na propojení 
baltského trhu s energií (BEMIP) 
a modernizace a zdokonalení stávajících 
elektráren a plynových elektráren i 
příslušné infrastruktury (rozvodných sítí a 
potrubí);

Or. lt

Pozměňovací návrh 97
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
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skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a plánu na 
propojení s baltským trhem s energií, 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím 
vytvoření skutečné hospodářské soutěže 
mezi zdroji dodávek plynu, zvýšením 
evropského podílu LNG a zajištěním 
nových, vzdálených dodavatelů (Austrálie, 
Kanada, Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření skutečně konkurenčního trhu se 
zemním plynem, nových transportních 
koridorů (východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), hospodářské soutěže mezi 
zdroji dodávek plynu, zvýšením 
evropského podílu LNG a zajištěním 
nových, vzdálených dodavatelů (Austrálie, 
Kanada, Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
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infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí); infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových tranzitních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren i 
příslušné infrastruktury (rozvodných sítí 
pro elektřinu, sítí ropovodů a plynovodů);

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(jižní koridor ve Středomoří) a posílení 
stávajících koridorů (východní koridor), a 
to prostřednictvím vytvoření skutečné 
hospodářské soutěže mezi zdroji dodávek 
plynu, zvýšením evropského podílu LNG a 
zajištěním nových, vzdálených dodavatelů 
(Austrálie, Kanada, Spojené státy, Latinská 
Amerika, subsaharská Afrika, střední Asie 
a další), zlepšením propojení energetických 
sítí, dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny 
kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a 
zdrojů dodávek energie do Evropské unie, 
především pak ty, jejichž cílem je 
vytvoření nových transportních koridorů 
(východní koridor, jižní koridor a 
Středomoří), a to prostřednictvím vytvoření 
skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji 
dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, 
vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, 
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Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí a potrubí);

Spojené státy, Latinská Amerika, 
subsaharská Afrika, střední Asie a další), 
zlepšením propojení energetických sítí, 
dokončením výstavby evropsko-
středomořských elektrických infrastruktur 
a infrastruktur pro zemní plyn a 
prostřednictvím modernizace a 
zdokonalení stávajících elektráren a 
plynových elektráren i příslušné 
infrastruktury (rozvodných sítí, potrubí 
a terminálů a lodí na LNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby se více zaměřila 
na jižní koridor, zvláště na rozšíření 
energetické infrastruktury z vnějších 
hranic EU na energetické zdroje; 
zdůrazňuje, že všechny části 
infrastruktury mimo EU by se měly řídit 
zásadami vnitřního trhu a být flexibilní, 
aby mohly být v budoucnosti připojeny 
nové dodávky z jiných zdrojů; vyzývá 
Komisi, aby maximálně využila svůj 
mandát v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Adina-Ioana Vălean

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

12a. vítá doporučení Komise týkající se 
posílení politické spolupráce s východními 
sousedy a považuje za nezbytné, aby se 
s nejvyšší naléhavostí přistupovalo 
k připojení Turecka ke Smlouvě o 
Energetickém společenství a otevření 
kapitoly o energetice v přístupových 
vyjednáváních; dále vítá iniciativu 
třístranného rozhovoru mezi EU, 
Ukrajinou a Ruskem a zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit důkladnou politickou a 
správní spolupráci s oběma partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vítá vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy, který díky lepšímu propojení 
přispěje k dalšímu rozvoji vnitřního trhu 
s energií, zvýší bezpečnost dodávek a 
zlepší možnost nákladově efektivní 
dopravy obnovitelné energie na území 
EU; vyzývá Komisi, aby tento nástroj 
využívala také pro vytváření 
energetického propojení se sousedními 
zeměmi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Marian-Jean Marinescu

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

12a. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam po energetickou 
bezpečnost EU, zejména s ohledem na 
diverzifikaci dodávek energie, a propojuje 
Evropu s oblastí Kaspického moře, 
Blízkého východu a Střední Asie; 
zdůrazňuje, že je třeba v oblasti Černého 
moře zvýšit mnohostrannou spolupráci 
týkající se energie a rozvíjet její 
energetickou infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je nezbytné učinit 
opatření ke zvýšení vnitřní produkce 
z obnovitelných zdrojů, aby se snížila 
závislost EU na vnějších dovozech 
uhlovodíků; domnívá se, že nové vymezení 
energetické výroby EU a struktury 
distribuce by mělo být posouzeno 
z hlediska souladu s dlouhodobými cíli 
v oblasti energie a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ioannis A. Tsoukalas

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

12a. připomíná významný přínos 
zkapalněného zemního plynu 
k energetickým dodávkám EU a vyzývá 
k posílení spolupráce s hlavními 
dodavateli a současnými i budoucími 
spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že diverzifikace by měla 
přinést nové zdroje ropy, zemního plynu a 
elektřiny, které nepocházejí, z Ruska, pro 
ty členské státy, které jsou nadměrně 
závislé na tomto jediném dodavateli; 
zdůrazňuje, že ruský plyn se podílí na 
spotřebě celé EU jenom z 24 %, ale ve 
dvanácti z 27 členských států je to přes 
48 % až 100 %, takže má přímý vliv na 
energetickou bezpečnost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje význam klíčových 
prioritních projektů, jako je plynovod 
Nabucco, a také menších projektů, jako je 
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transjadranský plynovod (TAP), plynovod 
ITGI propojující Turecko, Řecko a Itálii 
nebo plynovod AGRI propojující 
Ázerbájdžán, Gruzii a Rumunsko, jako 
prostředků ke zvýšení bezpečnosti dodávek 
pro EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že s rozšířením 
nových, nekonvenčních energetických 
technologií (ropné písky a plyn z břidlic z 
Kanady, Spojených států, Austrálie, 
Kataru, Brazílie, Argentiny, energetický 
průzkum arktické oblasti, další těžba v 
Iráku, Venezuele a v afrických zemích) 
přibývají noví aktéři, partneři a regiony 
jako potenciální budoucí dodavatelé a 
Evropská unie musí soustředit své snahy 
na to, aby využila této nové situace a 
navázala nová partnerství v oblasti 
energetiky, a tím diverzifikovala své 
dodavatele;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že s rozšířením nových, 
nekonvenčních energetických technologií 
(ropné písky a plyn z břidlic z Kanady, 
Spojených států, Austrálie, Kataru, 
Brazílie, Argentiny, energetický průzkum 
arktické oblasti, další těžba v Iráku, 
Venezuele a v afrických zemích) přibývají 
noví aktéři, partneři a regiony jako 
potenciální budoucí dodavatelé a Evropská 
unie musí soustředit své snahy na to, aby 
využila této nové situace a navázala nová 
partnerství v oblasti energetiky, a tím 
diverzifikovala své dodavatele;

13. je toho názoru, že s rozšířením nových, 
nekonvenčních energetických technologií 
(ropné písky a plyn z břidlic z Kanady, 
Spojených států, Austrálie, Kataru, 
Brazílie, Argentiny, energetický průzkum 
arktické oblasti, další těžba v Iráku, 
Venezuele a v afrických zemích) přibývají 
noví aktéři, partneři a regiony jako 
potenciální budoucí dodavatelé a Evropská 
unie musí soustředit své snahy na to, aby 
využila této nové situace a navázala nová 
partnerství v oblasti energetiky, a tím 
diverzifikovala své dodavatele, v 
neposlední řadě evropsko-atlantické trasy 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje, že přechod 
k energetickému hospodářství s nízkým 
množstvím emisí je velmi důležitý; 
zdůrazňuje, že je třeba zachovat 
konkurenceschopnost a inovace, mj. 
prostřednictvím vhodných nástrojů 
obchodní politiky; zastává názor, že 
přechod k energetickému hospodářství 
s nízkým množstvím emisí je třeba 
provádět způsobem, který bude vhodný 
vzhledem k podmínkám daného 
zeměpisného regionu, vlastnostem 
energetického systému a také ke skladbě 
energie příslušného členského státu 
a jeho geologické struktuře; domnívá se, 
že tento postup umožní dosáhnout 
maximální bezpečnosti dodávek energie a 
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konkurenceschopnosti hospodářství a 
zároveň i zachovat smluvně stanovenou 
nezávislost všech členských států, pokud 
jde o využívání zdrojů energie, volbu 
zdrojů energie a celkovou strukturu 
dodávek energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 113
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že členské státy by měly 
mít i nadále právo rozvíjet všechny 
domácí zdroje energie, včetně zdrojů 
vnitrostátního zemního plynu, jako 
součást své skladby zdrojů energie 
a v rámci celosvětového trhu s energií a 
energetické bezpečnosti; domnívá se, že je 
stále třeba, aby rozvoj domácích zdrojů 
vyvažoval hrozby plynoucí z dovozu 
dodávek ze zemí mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že dodávky energie se 
přesunují do rozvojových zemí, a EU by se 
tedy měla účastnit intenzivního dialogu a 
spolupráce se zeměmi BRICS s ohledem 
na energetickou účinnost, obnovitelné 
zdroje energie, čisté uhlí, zachycování a 
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ukládání uhlíku, inteligentní rozvodné 
sítě, výzkum fúze a jadernou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje úlohu, kterou sehrál 
nekonvenční plyn při přeměně 
celosvětového trhu se zkapalněným 
zemním plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje význam přímých 
zahraničních investicí EU při budování a 
modernizaci energetické infrastruktury 
v rozvojových zemích; zároveň 
zdůrazňuje, že je třeba pro ně vytvořit 
odpovídající právní ochranu, což znamená 
rozšíření právního základu EU ve vztahu 
ke třetím zemím;

Or. pl

Pozměňovací návrh 117
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. konstatuje, že je důležitá široká 
spolupráce v arktické oblasti, zejména 
mezi zeměmi z evropsko-atlantické 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Udržitelnost – posílené partnerství s 
dodavatelskými zeměmi

Udržitelnost – posílené partnerství s 
dodavatelskými zeměmi a mezinárodními 
organizacemi

Or. en

Pozměňovací návrh 119
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že zvýšená koncentrace 
zásob fosilních paliv v převážně 
nestabilních a nedemokratických zemích 
činí EU zranitelnou a zásadním způsobem 
oslabuje rozvoj spolehlivé, efektivní a 
důsledné společné evropské energetické 
politiky;

14. je toho názoru, že zvýšená světová
poptávka po energii a vysoká koncentrace 
zásob fosilních paliv v převážně 
nestabilních a nedemokratických zemích 
činí EU zranitelnou a zásadním způsobem 
oslabuje rozvoj spolehlivé, efektivní a 
důsledné společné evropské energetické 
politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že zvýšená koncentrace 
zásob fosilních paliv v převážně 
nestabilních a nedemokratických zemích 
činí EU zranitelnou a zásadním způsobem 
oslabuje rozvoj spolehlivé, efektivní a 
důsledné společné evropské energetické 
politiky;

14. je toho názoru, že zvýšená koncentrace 
zásob fosilních paliv v převážně 
nestabilních a nedemokratických zemích 
činí EU zranitelnou a zásadním způsobem 
oslabuje rozvoj spolehlivých, efektivních a 
důsledných společných evropských 
energetických politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zastává názor, že EU musí vytvářet 
vzájemně prospěšná energetická 
partnerství s hlavními aktéry ve všech 
oblastech společného zájmu, k nimž patří 
mimo jiné energetická bezpečnost, 
investice do udržitelnosti a ochrany 
životního prostředí, nízkouhlíkové 
technologie, energetická účinnost a 
jaderná bezpečnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 122
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že tato energetická 
partnerství EU a působení EU na 
světových fórech, např. v rámci G-20, 
musí podporovat udržitelnější energetické 
politiky ve třetích zemích a současně 
zlepšit transparentnost trhů a zmírnit 
výkyvy na mezinárodních trzích a usilovat 
o to, aby světový trh s energií byl méně 
citlivý na náhlé změny situace 
v dodávkách a přerušení dodávek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 123
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
mnohostrannou spolupráci týkající se 
energie v oblasti Černého moře, pro 
kterou poskytují hlavní zásady Světová 
obchodní organizace a Smlouva 
o energetické chartě; podporuje úplnou 
integraci trhů a regulačních rámců na 
základě práva EU v oblasti energie a 
životního prostředí a zasazuje se za účast 
zemí v širší černomořské oblasti na 
Smlouvě o založení Energetického 
společenství a rovněž za podporu EU, EIB 
a EBOR pro modernizaci energetické 
infrastruktury v oblasti Černého moře;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2;

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby mezi 
evropskou energetickou sítí a sousedními 
zeměmi (západní Balkán, východní 
sousedé a kaspické země) prostřednictvím 
budování nových propojení a podporou 
sbližování v regulační oblasti, přičemž 
jedním z cílů by mělo být vyhnout se tomu, 
aby blízko hranic EU docházelo k výstavbě 
levných elektráren, jež jsou ovšem náročné 
na CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2;

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě jaderných 
elektráren, které nesplňují nejvyšší normy 
jaderné bezpečnosti, a levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 126
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2;

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické, 
severoafrické a blízkovýchodní země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2 , nebo 
jaderných elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2;

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby 
prostřednictvím budování nových 
propojení mezi evropskou energetickou sítí 
a sousedními zeměmi (západní Balkán, 
východní sousedé a kaspické země) a 
prostřednictvím vytvoření širší regulační 
oblasti, aniž by však blízko hranic EU 
docházelo k výstavbě levných elektráren, 
jež jsou ovšem náročné na CO2, 
a nebezpečných jaderných elektráren;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. přisuzuje význam provádění projektů 
infrastruktury společného zájmu, jak jsou 
definovány v návrhu nařízení Komise, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropskou energetickou 
infrastrukturu, a ve sdělení Komise 
o prioritách energetických infrastruktur 
do roku 2020 a na další období; vzhledem 
ke strategickému významu těchto projektů 
musí být výsledným smlouvám s vnějšími 
partnery přisouzena odpovídající priorita, 
musí být udržitelně rozvíjeny a rychle 
uzavírány, a to v rámci tržního systému 
založeného na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. plně podporuje a dále zdůrazňuje 
potřebu rozvoje nového rozměru vnější 
energetické politiky EU založeného na 
strategických partnerstvích s klíčovými 
energetickými aktéry v oblastech 
udržitelných energetických politik, 
výzkumu, vědy a spolupráce v oblasti 
technologií a inovací šetrných k životnímu 
prostředí a vyvažujících systémy a rovněž 
v oblasti náhrady vzácných zemin a 
zvýšení energetické účinnosti; připomíná 
obchodní příležitosti, které v tomto ohledu 
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mají společnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že jaderné projekty 
prováděné nebo naplánované v sousedství 
EU by měly být prováděny v souladu 
s nejvyššími normami jaderné bezpečnosti 
a zabezpečení a měly by být prověřovány 
na základě společných pravidel a 
hodnocení; vyzývá EU, aby v rámci 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii aktivněji pracovala na právně 
závazných vysokých mezinárodních 
normách jaderné bezpečnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 131
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich energetická
závislost může být vyřešena pouze 
propojením celé energetické infrastruktury 
EU a úplným prováděním pravidel 
vnitřního trhu s energií;

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich energetická 
závislost může být vyřešena pouze 
propojením celé energetické infrastruktury 
EU a úplným prováděním pravidel 
vnitřního trhu s energií; zastává názor, že 
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by v dialogu měly být projednávány takové 
důležité otázky, jako je přístup ke 
zdrojům, sítím a vývozním trhům v oblasti 
energie, ochrana investic, 
interoperabilita, předcházení krizím a 
spolupráce, rovné soutěžní podmínky a 
tvorba cen; zdůrazňuje, že by se měla 
věnovat zvláštní pozornost záležitosti 
ropovodu Družba a na úrovni EU by měla 
být zavedena zvláštní opatření, aby byly 
obnoveny dodávky ropy uzavřenou větví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich 
energetická závislost může být vyřešena 
pouze propojením celé energetické 
infrastruktury EU a úplným prováděním 
pravidel vnitřního trhu s energií;

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem Evropská unie 
musí zastávat jednotný názor, zdůrazňuje, 
že do konce roku 2015 musí být 
neprodleně odstraněna specifická situace 
členských států ze střední a východní 
Evropy, zejména baltských států 
izolovaných od infrastruktury 
energetického trhu EU, a jejich závislost 
na vnějších dodavatelích propojením celé 
energetické infrastruktury EU a úplným 
prováděním pravidel vnitřního trhu s
energií;

Or. lt

Pozměňovací návrh 133
Algirdas Saudargas

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich 
energetická závislost může být vyřešena 
pouze propojením celé energetické 
infrastruktury EU a úplným prováděním 
pravidel vnitřního trhu s energií;

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož bezpečnost jejich 
dodávek energie může být zaručena pouze 
propojením celé energetické infrastruktury 
EU a úplným prováděním pravidel 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich energetická 
závislost může být vyřešena pouze 
propojením celé energetické infrastruktury 
EU a úplným prováděním pravidel 
vnitřního trhu s energií;

16. upozorňuje na to, že v energetickém 
dialogu mezi EU a Ruskem, kde by 
Evropská unie měla zastávat jednotný 
názor, by měla být zohledněna specifická a 
závislá situace členských států ze střední a 
východní Evropy, jelikož jejich energetická 
závislost může být vyřešena pouze 
propojením infrastruktury EU a úplným 
prováděním pravidel vnitřního trhu s 
energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Niki Tzavela

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

16a. zdůrazňuje, že až členské státy 
začnou s propojováním a integrováním 
svých vnitrostátních trhů prostřednictvím 
investic do infrastruktury a přijetím 
společných nařízení, mělo by se usilovat 
rovněž o spolupráci s Ruskem, aby byla 
určena kreativní a oboustranně přijatelná 
opatření, jejichž cílem je zmenšení 
nesouladů mezi těmito dvěma 
energetickými trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam dialogu o energii 
s Ruskem a plánu EU a Ruska podle 
návrhu Rady ve složení pro energetiku; 
připomíná, že je důležité přidat na 
program spolupráci v oblastech, kde to má 
oboustranný přínos, jako je společný 
výzkum a přenos technologií, zejména 
v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Lena Kolarska-Bobińska

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

16a. vyzývá, aby byla Smlouva 
o energetické chartě rozšířena na více 
zemí a aby se na fóru Konference 
energetické charty pracovalo na vyjednání 
takového řešení, které povede k plnému 
přijetí zásad energetické charty a jejích 
protokolů ze strany Ruska;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje úlohu parlamentního 
shromáždění Euronest, které přispěje 
k plnění cílů Východního partnerství, 
a tedy pozitivně ovlivní záležitosti 
související s energetickou bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že země Evropského 
hospodářského prostoru jsou již součástí 
vnitřního trhu EU a jejich spolupráce je pro 
dosažení energetických cílů 2020 klíčová, 
dále vítá současné iniciativy, jež mají za cíl 
zintenzivnit spolupráci se Švýcarskem, 

17. připomíná, že země Evropského 
hospodářského prostoru jsou již součástí 
vnitřního trhu EU a jejich spolupráce je pro 
dosažení energetických cílů 2020 klíčová, 
dále vítá současné iniciativy, jež mají za cíl 
zintenzivnit spolupráci se Švýcarskem, 
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které by rovněž mělo usilovat o začlenění 
do vnitřního trhu s energií EU;

které by rovněž mělo usilovat o plné 
začlenění do vnitřního trhu s energií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že vnější energetická 
politika EU by měla vycházet ze zásad 
solidarity, transparentnosti, subsidiarity, 
udržitelnosti a spolupráce, jakož i 
vzájemnosti, tržního přístupu založeného 
na pravidlech a koordinace mezi EU,
členskými státy a partnerskými zeměmi a 
měla by tyto zásady podporovat;

18. domnívá se, že vnější energetická 
politika EU by měla vycházet ze zásad 
solidarity, transparentnosti, subsidiarity, 
udržitelnosti a spolupráce, jakož i 
vzájemnosti, tržního přístupu založeného 
na pravidlech a koordinace mezi EU,
členskými státy a partnerskými zeměmi a 
měla by tyto zásady podporovat; vyzývá 
Radu, aby dala Komisi mandát k zahájení 
vyjednávání o přeměně stávajících 
memorand o porozumění týkajících se 
energetických záležitostí, uzavřených se 
sousedními zeměmi, do podoby právně 
závazných textů;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že vnější energetická 
politika EU by měla vycházet ze zásad 
solidarity, transparentnosti, subsidiarity, 
udržitelnosti a spolupráce, jakož i 
vzájemnosti, tržního přístupu založeného 

18. domnívá se, že vnější energetická 
politika EU by měla vycházet ze zásad 
solidarity, transparentnosti, subsidiarity, 
udržitelnosti a spolupráce, jakož i 
vzájemnosti, tržního přístupu založeného 
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na pravidlech a koordinace mezi 
EU,členskými státy a partnerskými zeměmi 
a měla by tyto zásady podporovat;

na pravidlech a koordinace mezi 
EU,členskými státy a partnerskými zeměmi 
a měla by tyto zásady podporovat;
domnívá se, že respektování 
horizontálních cílů shrnutých 
v Lisabonské smlouvě je zásadní pro 
potvrzení úlohy Evropy v měnících se 
souvislostech regionální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. sleduje diskuse o projektech pro 
obnovitelnou energii realizovaných mimo 
EU a financovaných průmyslovým 
sektorem, jež přidávají na důvěryhodnosti 
dlouhodobému cíli hospodářství 
založeném na plně obnovitelných zdrojích 
a nabízejí skutečnou vyhlídku na 
udržitelnou energii a hospodářský rozvoj 
zemí, které nejsou členy EU, za podmínky, 
že tyto projekty budou v dotčených zemích 
sloužit místní poptávce po udržitelné 
energii a vytváření pracovních míst; 
v tomto ohledu upozorňuje, že by společné 
projekty neměly oslabovat úsilí EU 
o prosazování obnovitelných zdrojů na 
domácí úrovni za účelem dosažení 
konečného cíle, jímž je stát se plně 
energeticky účinným hospodářstvím 
založeným na obnovitelných zdrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
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Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat 
v začleňování klíčových zásad pro obchod 
a investice, včetně zásad podporujících 
rovné podmínky pro investice do 
udržitelné energie, do dvoustranných 
dohod i do vícestranných právních rámců, 
jako je Smlouva o energetické chartě a 
Světová obchodní organizace, a učinit je 
vymahatelnými prostřednictvím účinných 
mechanismů pro řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že kromě spolupráce v 
oblasti těžby energetických produktů, 
obchodu s těmito produkty a jejich 
přepravy do EU je rovněž zapotřebí 
zintenzivnit spolupráci s ohledem na 
bezpečnost a zabezpečení energetických 
technologií, na sdílení dat týkajících se 
převodu „know-how“, s ohledem na 
podporu energetické účinnosti a úsporu 
energie, jakož i na čisté a obnovitelné 
zdroje energie, především pak ve vztazích 
se zeměmi, jejichž spotřeba energie rychle 
stoupá;

19. zastává názor, že kromě spolupráce v 
oblasti těžby energetických produktů, 
obchodu s těmito produkty a jejich 
přepravy do EU je rovněž zapotřebí 
zintenzivnit spolupráci s ohledem na 
bezpečnost a zabezpečení energetických 
technologií, na sdílení dat týkajících se 
převodu „know-how“, s ohledem na 
podporu energetické účinnosti a úsporu 
energie, jakož i na čisté a obnovitelné 
zdroje energie, především pak ve vztazích 
se zeměmi, jejichž spotřeba energie rychle 
stoupá; EU by měla přijmout strategii pro 
tyto země, aby podporovala udržitelný a 
zabezpečený energetický systém 
přispívající k boji proti změně klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 145
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že kromě spolupráce v 
oblasti těžby energetických produktů, 
obchodu s těmito produkty a jejich 
přepravy do EU je rovněž zapotřebí 
zintenzivnit spolupráci s ohledem na 
bezpečnost a zabezpečení energetických 
technologií, na sdílení dat týkajících se 
převodu „know-how“, s ohledem na 
podporu energetické účinnosti a úsporu 
energie, jakož i na čisté a obnovitelné 
zdroje energie, především pak ve vztazích 
se zeměmi, jejichž spotřeba energie rychle 
stoupá;

19. zastává názor, že kromě spolupráce v 
oblasti těžby energetických produktů, 
obchodu s těmito produkty a jejich 
přepravy do EU je rovněž zapotřebí 
zintenzivnit spolupráci a rozvíjet specifické 
nástroje s ohledem na bezpečnost a 
zabezpečení energetických technologií 
(jako je tomu v případě nástroje pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti), 
na sdílení dat týkajících se převodu „know-
how“, s ohledem na podporu energetické 
účinnosti a úsporu energie, jakož i na čisté 
a obnovitelné zdroje energie, především 
pak ve vztazích se zeměmi, jejichž 
spotřeba energie rychle stoupá;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná, že pro obnovitelné 
energie, uchovávání elektřiny a další 
pokročilé aplikace v oblasti energetiky 
jsou zapotřebí různé suroviny, včetně 
vzácných zemin, jejichž dodávky mají 
v současnosti zásadní význam; zastává 
názor, že je zapotřebí, aby EU postupovala 
koordinovaně s ostatními vedoucími 
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aktéry v oblasti technologií, včetně USA a 
Japonska, pokud jde o výzkumné činnosti 
za účelem odhalení nových surovin a 
náhrad za suroviny nebo omezení 
využívání surovin, jež jsou spjaty s novými 
nepředvídatelnými okolnostmi ohledně 
bezpečnosti dodávek, toxicity nebo zatížení 
životního prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 147
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. s cílem prosazovat globálně 
zabezpečenou a bezpečnou výrobu energie, 
jež bude zároveň šetrná k životnímu 
prostředí, podporuje posílení a prosazování 
radiologické ochrany, ochranných 
mechanismů, norem jaderné bezpečnosti, 
prosazuje přísné požadavky pro těžbu ropy 
a plynu na moři, bezpečnost přepravy 
surové ropy a ropných produktů po moři, 
jakož i spolupráci v oblasti nových 
technologií, výzkumu, vývoje a inovací a 
práce na vývoji mezinárodních norem;

20. s cílem prosazovat globálně 
zabezpečenou a bezpečnou výrobu energie, 
jež bude zároveň šetrná k životnímu 
prostředí, podporuje posílení a prosazování 
radiologické ochrany, ochranných 
mechanismů, norem jaderné bezpečnosti, 
prosazuje přísné požadavky pro těžbu ropy 
a plynu na moři, bezpečnost přepravy 
surové ropy a ropných produktů 
a zkapalněného zemního plynu po moři, 
jakož i spolupráci v oblasti nových 
technologií, výzkumu, vývoje a inovací a 
práce na vývoji mezinárodních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k rozšíření nejvyšší možné 
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právní závaznosti bezpečnostních norem 
po celém světě, se zvláštním důrazem a 
naléhavostí, pokud jde o jaderné 
elektrárny postavené nebo plánované 
v nejbližším okolí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že odborné poznatky nasbírané 
v rámci EU a založené na našich 
zkušenostech s vytvářením a realizací 
systému pro obchodování s emisemi (ETS) 
by mohly být přínosné pro třetí země, a 
vyzývá Komisi, aby třetím zemím poskytla 
pomoc a podporu při zřizování a vytváření 
jejich vlastních systémů ETS s ohledem na 
propojení těchto systémů se systémem EU;

21. zastává názor, že celosvětové výzvy 
v oblasti změny klimatu nemohou být 
zmírněny, pokud se nezapojí velcí 
emitenti, a vybízí Komisi, aby vypracovala 
společnou strategii s cílem dosáhnout 
společně s těmito zeměmi celosvětového 
řešení; uznává, že odborné poznatky 
nasbírané v rámci EU a založené na našich 
zkušenostech s vytvářením a realizací 
systému pro obchodování s emisemi (ETS) 
by mohly být přínosné pro třetí země, a 
vyzývá Komisi, aby třetím zemím poskytla 
pomoc a podporu při zřizování a vytváření 
jejich vlastních systémů ETS s ohledem na 
propojení těchto systémů se systémem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
dlouhodobou politickou perspektivu 
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zahrnující nová celosvětová partnerství a 
nástroje dvoustranné spolupráce, jež 
Evropské unii umožní hrát klíčovou úlohu 
při sestavování celosvětové energetické 
agendy tím, že zaujme vedoucí postavení 
při vytváření nových tržních norem a 
směřování mezinárodního úsilí k výzkumu 
technologií a k inovacím v oblasti energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, mohou být skutečně udržitelné a 
že se lze vyhnout změnám v nepřímém 
využívání půdy, které by měly nepříznivé 
následky;

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, mohou být skutečně udržitelné a 
že se lze vyhnout změnám v nepřímém 
využívání půdy, které by měly nepříznivé 
následky; zdůrazňuje, že by se vnější 
zdroje biopaliv měly řídit podle stejných 
norem jako zdroje EU, zejména podle 
norem týkajících se životního prostředí a 
klimatu; domnívá se, že Unie musí 
podporovat vnitřní i vnější zavádění druhé 
a třetí generace technologií na biopaliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, mohou být skutečně udržitelné a 
že se lze vyhnout změnám v nepřímém 
využívání půdy, které by měly nepříznivé 
následky;

22. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
spolupráci s třetími zeměmi v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací, aby bylo 
možné se vypořádat s celosvětovými 
výzvami; domnívá se, že Evropská unie by 
měla úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, mohou být skutečně udržitelné a 
že se lze vyhnout změnám v nepřímém 
využívání půdy, které by měly nepříznivé 
následky;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, 
které mohou přispět k diverzifikaci 
dodávek energie, mohou být skutečně 
udržitelné a že se lze vyhnout změnám v 
nepřímém využívání půdy, které by měly 
nepříznivé následky;

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
přezkoumat své cíle v oblasti biopaliv 
a úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto dovozy alternativních paliv budou 
povoleny pouze v případě, že budou 
skutečně udržitelné a že bude zabráněno
změnám v nepřímém využívání půdy, které 
by měly nepříznivé následky;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Adina-Ioana Vălean
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, mohou být skutečně udržitelné a 
že se lze vyhnout změnám v nepřímém 
využívání půdy, které by měly nepříznivé 
následky;

22. domnívá se, že Evropská unie by měla 
úzce spolupracovat s velkými dovozci 
biopaliv ze třetích zemí, aby zajistila, že 
tyto alternativní, čisté zdroje energie, které 
mohou přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, budou skutečně udržitelné a že 
zabrání změnám v nepřímém využívání 
půdy, které by měly nepříznivé následky;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že by EU měla zajistit, 
aby se energie stala klíčovým prvkem 
programů vnější pomoci EU, protože 
přístup k energii, který je nezbytný pro 
hospodářský rozvoj, zůstává v rozvojových 
zemích problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
rozvoje a zavádění energetických 
technologií orientovaných na budoucnost 
by měla být ústřední součástí spolupráce 
EU s průmyslovými partnery a 
rozvíjejícími se ekonomikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zastává názor, že by EU měla otázky 
energie postavit do středu pozornosti 
evropských iniciativ, jako je Východní 
partnerství, Unie pro Středomoří a 
evropská politika sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky nejen s 
klíčovými dodavateli energie jako je 
Rusko, ale i s klíčovými partnery, kteří čelí 
podobným problémům a sdílejí podobné 
hodnoty, jako je USA, Kanada, Austrálie a 
Japonsko, především pak s cílem 

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky se všemi
klíčovými dodavateli energie, strategicky 
významnými tranzitními zeměmi a 
partnerskými zeměmi, kteří čelí podobným
problémům s energií a sdílejí podobné 
hodnoty, především pak s cílem 



AM\892622CS.doc 83/94 PE483.535v01-00

CS

podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost;

podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost a nešíření jaderných zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky nejen s 
klíčovými dodavateli energie jako je 
Rusko, ale i s klíčovými partnery, kteří čelí 
podobným problémům a sdílejí podobné 
hodnoty, jako je USA, Kanada, Austrálie a 
Japonsko, především pak s cílem 
podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost;

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky nejen s 
klíčovými dodavateli energie jako je Rusko 
a Alžírsko, ale i s klíčovými partnery, kteří 
čelí podobným problémům a sdílejí 
podobné hodnoty, jako je USA, Kanada, 
Austrálie a Japonsko, především pak s 
cílem podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky nejen s 
klíčovými dodavateli energie jako je 
Rusko, ale i s klíčovými partnery, kteří čelí 
podobným problémům a sdílejí podobné 
hodnoty, jako je USA, Kanada, Austrálie a 
Japonsko, především pak s cílem 
podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost;

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
plány pro oblast energetiky nejen s 
klíčovými dodavateli energie jako je Rusko 
a Alžírsko, ale i s klíčovými partnery, kteří 
čelí podobným problémům a sdílejí 
podobné hodnoty, jako je USA, Kanada, 
Austrálie a Japonsko, především pak s 
cílem podporovat spolupráci v oblasti 
technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie 
obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a 
nekonvenční energetické technologie, 
bezpečnost šelfového vrtání i jadernou 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby s Indií, Brazílií a 
Argentinou vytvořila partnerství 
v oblastech společného zájmu, jako je 
energetická politika a otázky regulace, 
vypracování norem, technologický 
výzkum a inovace, mimo jiné v oblastech 
obnovitelných energií, udržitelných 
biopaliv, čistějších uhlíkových technologií, 
energetické účinnosti, inteligentních sítí a 
jaderné fúze;

Or. ro

Pozměňovací návrh 162
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá ke krokům koordinovaným 
s ostatními vedoucími představiteli 
v oblasti technologií (USA a Japonsko), 
které by řešily nově vznikající problémy, 
jako je nedostatek surovin a vzácných 
zemin, které ovlivňují rozvoj technologií 
pro obnovitelnou energii a uchovávání 
energie a pokročilých aplikací v oblasti 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že jsou potřebné 
programy spolupráce EU s rozvojovými 
zeměmi v oblasti energie, které by 
podpořily příslušnou strukturu trhu a 
regulační rámce a zajistily tak domácím 
spotřebitelům prospěch z obnovitelné 
energie za přiměřené ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zastává názor, že EU musí být 
aktivnější ve vícestranných energetických 
grémiích, zejména v Mezinárodní 
agentuře pro atomovou energii, aby 
zajistila, že se nejvyšší normy jaderné 
bezpečnosti stanou právně závaznými na 
celém světě;

Or. lt

Pozměňovací návrh 165
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zastává názor, že přísná opatření 
jaderné bezpečnosti, která platí v EU, se 
musí odrážet ve strategii EU vůči vnějším 
státům, zejména vůči sousedním zemím, 
v nichž jsou provozovány nebo plánovány 
jaderné elektrárny, které mohou mít 
značný dopad na bezpečnost EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 166
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. v této souvislosti vítá nedávný závazek 
Transatlantické hospodářské rady a 
Energetické rady EU-USA k podpoře 
spolupráce v oblasti energetické 
bezpečnosti, norem pro inteligentní sítě, 

24. v této souvislosti vítá nedávný závazek 
Transatlantické hospodářské rady a 
Energetické rady EU-USA k podpoře 
spolupráce v oblasti energetické 
bezpečnosti, norem pro inteligentní sítě, 
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technologie vodíkových a palivových 
článků, obnovitelných zdrojů energie a 
ostatních čistých energetických 
technologií, v oblasti energetické účinnosti 
a účinných politik pro usnadnění obchodu 
a uvedení čistých energetických 
technologií na trh;

technologie vodíkových a palivových 
článků, obnovitelných zdrojů energie a 
ostatních čistých energetických 
technologií, v oblasti energetické účinnosti 
a účinných politik pro usnadnění obchodu 
a uvedení čistých energetických 
technologií na trh; žádá, aby závěry Rady 
pro energetiku EU-USA byly lépe 
převáděny do rozhodovacích struktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že vzhledem ke 
vzrůstajícímu vlivu rozvíjejících se 
ekonomik, jako je Čína, Indie a Brazílie, 
na celosvětových trzích s energií a rovněž 
k bezpříkladnému nárůstu jejich poptávky 
po energii je nezbytné, aby EU s těmito 
partnery jednala komplexně a zabývala se 
všemi oblastmi souvisejícími s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby posílila 
spolupráci s Mezinárodní energetickou 
agenturou, která poskytuje zásadní 
informace o energetickém plánování a 
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data; domnívá se, že Unie a všechny 
členské státy, které nejsou jejími členy, by 
měly vstoupit do této agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá, že se EU podílí na projektu 
Mezinárodního termonukleárního 
experimentálního reaktoru (ITER) a na 
Mezinárodním fóru IV. generace (GIF);

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Unii a členské státy, aby dále 
jednaly s Organizací pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě o otázkách 
energetické bezpečnosti a ochrany kritické 
energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Lena Kolarska-Bobińska

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

24c. žádá Radu, aby vedla dlouhodobý 
strukturovaný dialog s civilními i 
vojenskými orgány NATO o energetické 
bezpečnosti, mj. zejména v oblastech 
námořní bezpečnosti a ochrany kritické 
infrastruktury (CEIP); zdůrazňuje, že 
spolupráce s NATO je nezbytná pro 
jakoukoli příští vnější energetickou 
strategii a pro to, aby EU mohla reagovat 
v případě energetické krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24d. žádá Radu a Komisi, aby s USA a 
ostatními spojenci pracovaly na ochraně 
energetické infrastruktury před 
kybernetickými útoky; zdůrazňuje, že až 
přikročíme k „inteligentní“ rozvodné síti, 
toto riziko – kterému tradiční 
bezpečnostní opatření nedokážou 
předejít – bude hrát v rámci ochrany 
kritické infrastruktury ještě důležitější 
úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo 
Vera

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá navrhované „energetické 
partnerství EU-jižní Středomoří“, domnívá 
se, že by se toto partnerství mělo zaměřit 
na obrovský potenciál obnovitelných 
zdrojů (solární) energie v tomto regionu, a 
je toho názoru, že by toto partnerství mělo 
přinést nezbytná opatření, která by 
pomohla zajistit nutné regulační dohody, 
investice a infrastrukturu, což je klíčové 
pro zvýšení diverzifikace dodávek 
nízkouhlíkové energie;

25. vítá navrhované „energetické 
partnerství EU-jižní Středomoří“, domnívá 
se, že by se toto partnerství mělo zaměřit 
na obrovský potenciál obnovitelných 
zdrojů (solární) energie v tomto regionu, a 
je toho názoru, že by toto partnerství mělo 
přinést nezbytná opatření, která by 
pomohla uspokojit značné energetické 
potřeby v zemích jižního Středomoří, a to 
pomocí udržitelných řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá navrhované „energetické 
partnerství EU-jižní Středomoří“, domnívá 
se, že by se toto partnerství mělo zaměřit 
na obrovský potenciál obnovitelných 
zdrojů (solární) energie v tomto regionu, a 
je toho názoru, že by toto partnerství mělo 
přinést nezbytná opatření, která by 
pomohla zajistit nutné regulační dohody, 
investice a infrastrukturu, což je klíčové 
pro zvýšení diverzifikace dodávek 
nízkouhlíkové energie;

25. vítá navrhované „energetické 
partnerství EU-jižní Středomoří“, domnívá 
se, že by se toto partnerství mělo zaměřit 
na obrovský potenciál obnovitelných 
zdrojů (solární a větrné) energie v tomto 
regionu, a je toho názoru, že by toto 
partnerství mělo přinést nezbytná opatření, 
která by pomohla zajistit nutné regulační 
dohody, investice a infrastrukturu pro 
zajištění demokratického rozhodovacího 
procesu a posouzení místních 
energetických potřeb, což je podmínkou
pro zvýšení diverzifikace dodávek 
nízkouhlíkové energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává přínos GMES k výzkumu 
zdrojů sluneční energie Země z celého 
světa; vzhledem ke skutečnosti, že GMES 
zjistil, že pouštní oblasti v jeden den udrží 
větší množství energie, než jaké spotřebuje 
celé lidstvo za jeden rok1, vyzývá Komisi, 
aby uzavírala partnerství se státy, v nichž 
se nacházejí rozsáhlé pouštní oblasti, 
zejména s africkými státy, a aby rozvíjela 
strategie a technologie k účinnému využití 
tohoto energetického potenciálu, mimo 
jiné prostřednictvím využívání postupu 
pro spolupráci a rozvoj plánovaného 
v balíčku opatření v oblasti energetiky a 
klimatu;
__________________
1

http://download.esa.int/docs/EarthObserv
ation/GMES_brief_solar_issue4_March2
011.pdf

Or. ro

Pozměňovací návrh 176
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k dalšímu rozšíření členské 
základny Smlouvy o Energetickém 
společenství (SES) o více zemí sousedících 
s EU, zejména o země Východního 
partnerství a středoasijské republiky; 
zdůrazňuje, že by Komise měla zajistit a 
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vymáhat včasné a přísné provádění 
pravidel EU pro oblast energií ze strany 
členských států SES, zejména tím, že 
zpřístupní fondy EU pod podmínkou 
plnění povinností podle této smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že přístup k udržitelné 
energii je hlavní hybnou silou rozvoje, a 
naléhavě vyzývá, aby se rozvojové činnosti 
EU zaměřily na pomoc rozvojovým zemím 
při prosazování udržitelných 
energetických politik, reformních 
opatření, rozvoje infrastruktury, 
výhodných podmínek pro investice a 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje úlohu, kterou hraje 
projekt Helios při přepravě elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů z jižní do 
střední Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá k vedení zvláštního dialogu 
o energii se zeměmi kaspické oblasti a vítá 
práci na Kaspickém rozvojovém sdružení; 
žádá Komisi, aby pokračovala v práci na 
posílení vztahů Unie s Ázerbájdžánem a 
Turkmenistánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. domnívá se, že priority vnější 
energetické politiky EU by měly být 
náležitě zohledněny ve vnějších 
finančních nástrojích po roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzdvihuje význam spolupráce 
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v rámci platformy Východního partnerství 
týkající se energetické bezpečnosti při 
provádění evropských norem v oblasti 
energetické politiky a regulace, při 
podpoře rozvoje infrastruktury a 
propojení, energetické účinnosti a 
používání obnovitelných zdrojů; vítá 
iniciativu partnerství východní Evropy pro 
energetickou účinnost a životní prostředí 
(E5P) a doufá, že se na této iniciativě 
budou kromě Ukrajiny brzy podílet i další 
země účastnící se Východního partnerství;

Or. lt

Pozměňovací návrh 182
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná nedávné napětí ve 
východním Středomoří, které vzniklo 
v souvislosti s výskytem uhlovodíků; 
zdůrazňuje, že energie by měla být 
využívána jako hybná síla míru, 
spolupráce a stability v tomto regionu;

Or. en


