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Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh usnesení o dopadu 
fotovoltaických zařízení na pastviny (B7–
0186/2012),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh usnesení o výstavbě 
elektráren využívajících energii 
přílivových vln (B7–0192/2012),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na novou směrnici o 
energetické účinnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na neformální dohodu mezi 
Evropským parlamentem a Radou o 
směrnici o energetické účinnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je třeba 
připomenout, že pilíři energetické politiky 
EU jsou bezpečnost dodávek (rozmanitost 
zdrojů), výhodné ceny a energetická 
účinnost, které doplňuje politický cíl 
snížení emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že je třeba vzít 
v úvahu konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a to prostřednictvím 
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odpovídajících politik a nástrojů a 
přizpůsobením se procesu 
reindustrializace našeho hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že je v zájmu 
členských států snížit svou závislost na 
dovozu energie s nestabilními cenami a 
diverzifikovat dodávky energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že úkolem 
energetické bezpečnosti je zmírnit 
nejistotu, která vyvolává napětí mezi státy, 
a snížit neúčinnost trhu, která brání 
dodavatelům i spotřebitelům ve využívání 
přínosů obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že je důležité co 
nejdříve zjistit, zda lze náročné cíle 
energetického plánu splnit, a vyhodnotit 
dopad na hospodářství EU, včetně 
globální konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že členské státy, 
energetické společnosti a veřejnost musí 
mít jasnou představu o směřování 
energetické politiky EU, která musí být 
podepřena větší jistotou, včetně milníků a 
cílů pro rok 2030, s cílem stimulovat 
dlouhodobé investice a snižovat jejich 
riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 

1. uznává přínosy, které může mít pro 
členské státy spolupráce států na 
transformaci energetických systémů, jež by 
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podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších 
iniciativ v oblasti energetické politiky 
s cílem vytvořit rámec dané politiky pro 
rok 2030, včetně milníků a cílů; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa; v duchu Unie 
usiluje o strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu;

měla být zahájena bez zbytečného 
odkladu, a to tempem udávaným 
pokrokem v globálních jednáních o 
klimatu; považuje tedy energetický plán 
Komise do roku 2050 za základ pro
diskusi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa;
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030;
vyzývá Komisi, aby navrhla klimaticko-
energetický balíček, který bude zahrnovat 
jasné cíle do roku 2030 týkající se 
obnovitelných zdrojů energie, snížení 
emisí skleníkových plynů a energetické 
účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030,
opírající se o cíle snížení emisí 
skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
jsou energetické systémy s téměř nulovými 
emisemi v souladu se závěry vědeckých 
výzkumů OSN o klimatu a se závěry 
Evropské rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
pokládá energetický plán Komise do roku 
2050 za vodítko pro navrhování 
legislativních a dalších iniciativ v oblasti 
energetické politiky s cílem vytvořit 
dlouhodobě stabilní rámec dané politiky 
usilující o vytvoření 
konkurenceschopného a bezpečného 
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cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

energetického systému s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050, včetně milníků a cíle 
snížení emisí; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o technologicky 
neutrální strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu; podporuje práci na 
vymezení politického rámce do roku 2030 
ve vhodném časovém rozvrhu, který 
investorům zajistí bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších 
iniciativ v oblasti energetické politiky 
s cílem vytvořit rámec dané politiky pro 
rok 2030, včetně milníků a cílů;
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa; v duchu Unie 
usiluje o strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa – vybudování 
evropského energetického společenství; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

Or. en



PE496.406v01-00 10/149 AM\913063CS.doc

CS

Odůvodnění

Nutnost vytvoření evropského energetického společenství byla potvrzena v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 8. listopadu 2010 „Směrem k nové energetické strategii pro 
Evropu 2011–2020“ (zpráva Kolarska-Bobińska). Evropské energetické společenství se 
silným společným trhem s energií, společnými evropskými finančními prostředky na nové 
nízkoemisní energetické technologie a koordinací nákupu energie mimo Evropskou unii má 
zásadní význam pro uskutečnění cílů energetického plánu do roku 2050.

Pozměňovací návrh 16
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa;
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec energetické politiky a 
politiky v oblasti změny klimatu pro rok 
2030, včetně cílů týkajících se emisí 
skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti a milníků 
do roku 2040 a 2050; v duchu Unie usiluje 
o strategii, která členským státům umožní, 
aby navázaly spolupráci a necítily se být 
pod tlakem uvedeného energetického 
plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být okamžitě zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
opírající se o cíle týkající se snížení emisí 
skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa; v duchu Unie 
usiluje o strategii, která členským státům 
umožní, aby svobodně navázaly spolupráci 
za účelem provedení energetického plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
opírající se o právně závazné cíle (týkající 
se emisí skleníkových plynů, 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti); poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
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uvedeného energetického plánu; členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa;
navrhuje přijmout v duchu solidarity 
strategii, která členským státům umožní, 
aby navázaly spolupráci a necítily se být 
pod tlakem uvedeného energetického 
plánu; poukazuje v této souvislosti na 
velký nedostatek v akčním plánu, který 
nezahrnuje zvláštní posouzení dopadů pro 
každý členský stát;

Or. pl

Pozměňovací návrh 20
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů, za účelem vytvoření 
ambiciózního a stabilního právního a 
regulačního rámce; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů týkajících se vhodné 
hospodářsky účinné dekarbonizace; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa; v duchu Unie 
usiluje o technologicky neutrální strategii, 
která členským státům umožní, aby 



PE496.406v01-00 14/149 AM\913063CS.doc

CS

uvedeného energetického plánu; navázaly spolupráci a necítily se být pod 
tlakem uvedeného energetického plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů a činností na 
mezinárodní úrovni; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o technologicky 
neutrální strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 23
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
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systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030,
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

systému; podporuje tedy energetický plán 
Komise do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně cíle; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa –
vybudování evropského energetického 
společenství; v duchu Unie usiluje o 
strategii, která členským státům umožní, 
aby navázaly spolupráci a necítily se být 
pod tlakem uvedeného energetického 
plánu;

Or. en
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Odůvodnění

Nutnost vytvoření evropského energetického společenství byla potvrzena v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 8. listopadu 2010 „Směrem k nové energetické strategii pro 
Evropu 2011–2020“ (zpráva Kolarska-Bobińska). Evropské energetické společenství se 
silným společným trhem s energií, společnými evropskými finančními prostředky na nové 
nízkoemisní energetické technologie a koordinací nákupu energie mimo Evropskou unii má 
zásadní význam pro uskutečnění cílů energetického plánu do roku 2050.

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 a pro mezidobí je 
celoevropská správa; v duchu Unie usiluje 
o strategii, která členským státům umožní, 
aby navázaly spolupráci a necítily se být 
pod tlakem uvedeného energetického 
plánu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o technologicky 
neutrální strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci podle uvedeného energetického 
plánu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických 
cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která 
členským státům umožní, aby navázaly 
spolupráci a necítily se být pod tlakem 
uvedeného energetického plánu;

1. uznává přínosy spolupráce členských 
států na transformaci energetického 
systému, která musí být nyní zahájena; 
podporuje tedy energetický plán Komise 
do roku 2050 jakožto základ pro 
navrhování legislativních a dalších iniciativ 
v oblasti energetické politiky s cílem 
vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, 
včetně nezávazných milníků a cílů; 
poznamenává, že předpokladem pro 
vymezení energetických cílů do roku 2050 
je celoevropská správa; v duchu Unie 
usiluje o strategii, která členským státům 
umožní, aby navázaly spolupráci a necítily 
se být pod tlakem uvedeného 
energetického plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že provádění politiky 
v oblasti životního prostředí a klimatu bez 
zohlednění výzev, jako je energetická 
bezpečnost, nemůže být náhradou za 
energetickou politiku vedenou v souladu 
se zásadou udržitelného rozvoje, jež 
zaručuje současné i budoucí generaci 
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rovný, všeobecný a konkurenční přístup 
ke zdrojům energií při respektování 
přírodního prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. souhlasí s hlavním závěrem 
energetického plánu do roku 2050, že 
ekonomické náklady na dekarbonizaci 
jsou zvládnutelné a ne vyšší než náklady 
na pokračování současné politiky, pokud 
se s ní začne brzy, aby restrukturalizace 
energetického systému probíhala 
současně s investičními cykly a 
nedocházelo tak k uvíznutí investic a 
nákladnému tzv. „uzavírání“ (lock-in) v 
souvislosti s uhlíkově náročnými 
technologiemi, které budou ve 
střednědobém i dlouhodobém horizontu 
nehospodárné;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že i pouhé snížení cíle 
omezení emisí skleníkových plynů do roku 
2030 na úroveň odpovídající ambicím EU 
na dekarbonizaci do roku 2050 by 
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pomohlo snížit celkové náklady na tuto 
politiku a zjednodušit legislativní rámec 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
rámec pro rozvoj přesnějších politických 
nástrojů zaměřených na dosažení záměrů 
a závazných cílů, založených na 
konstruktivním dialogu se všemi 
zúčastněnými stranami o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 slouží jako základ pro
progresivní opatření a konstruktivní dialog 
o otázkách souvisejících s průmyslem, 
výzkumem a energetikou a ochranou 
životního prostředí v souladu se 
Smlouvami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované scénáře do 
roku 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o tom, jak 
transformovat evropský energetický 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou; zdůrazňuje, že všechny 
budoucí prognózy v oblasti energetiky 
včetně energetického plánu jsou založeny 
na nejistých předpokladech ohledně 
technologického a hospodářského vývoje; 
zdůrazňuje proto, že všechna politická 
rozhodnutí musí být průběžně 
přezkoumávána a upravována a musí se 
opírat o co nejopatrnější možné 
předpoklady;
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Pozměňovací návrh 36
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou; trvá však na tom, že je třeba 
dosáhnout stabilního legislativního a 
regulačního rámce s jasně vyčíslenými 
cíli, aby se zajistila předvídatelnost 
budoucího vývoje a podpořily se 
dlouhodobé investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou; vyzývá Evropskou komisi, 
aby energetický plán pravidelně 
aktualizovala s ohledem na rozhodnutí 
členských států v oblasti energetické 
politiky a na technologický vývoj;
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Pozměňovací návrh 38
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou bez nepružnosti 
předpokládané v dokumentu 
předepisujícím mezinárodní spolupráci a 
celosvětové úsilí v oblasti změny klimatu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že navrhované strategie do 
roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a 
energetikou;

2. konstatuje, že navrhované scénáře do 
roku 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako 
základ pro konstruktivní dialog o tom, jak 
transformovat evropský energetický 
systém, aby byl splněn náš dlouhodobý cíl 
snížit emise skleníkových plynů o 80 až 
95 % do roku 2050 pod úroveň roku 1990;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá nástin scénářů v energetickém 
plánu Komise do roku 2050; zdůrazňuje, 
že scénář vycházející ze současných směrů 
vývoje i scénář věnovaný dekarbonizaci je 
jen prognózou, která rozhodně nepokrývá 
celou škálu možností, a nemůže proto 
přinést nic víc než nápady pro budoucí 
strukturu dodávek energií v Evropě;
zdůrazňuje, že je třeba prognózy 
energetického plánu Komise do roku 2050
dále rozvíjet, a to i na základě jiných 
modelů, než je model energetických 
systémů PRIMES, a že je nutné připravit i 
další nízkouhlíkové scénáře (např. „větší 
podíl jaderné energie“ a „intenzivnější 
využívání zemního plynu s CCS“), s cílem 
podpořit lepší pochopení alternativních 
přístupů k rozvoji bezpečných, nákladově 
efektivních a nízkoemisních dodávek 
energie pro Evropu v budoucnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby předpoklady, o něž se 
jednotlivé scénáře opírají, zejména 
náklady spojované s různými zdroji 
energie, byly pravidelně přezkoumávány; 
u těchto hodnocení je nutné věnovat 
zvláštní pozornost změnám v investičních 
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potřebách, technické a ekonomické 
proveditelnosti, technickému vývoji, 
rizikům tzv. „uzavírání“ (lock-in) a 
nákladům na životní cyklus různých 
alternativ výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba najít
rovnováhu mezi cíli v oblasti klimatu a 
potřebou udržitelného a 
konkurenceschopného růstu a energetické 
bezpečnosti v každém členském státě; 
v tomto ohledu konstatuje, že plán je 
nedostatečný, protože neukazuje, jaký 
bude dopad politických rozhodnutí 
jednotlivých členských států; vyzývá 
Komisi, aby takovéto vnitrostátní analýzy 
urychleně připravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává, že elektřina z nízkouhlíkových 
zdrojů je nepostradatelná pro 
dekarbonizaci, která vyžaduje téměř 
bezuhlíkové odvětví elektrické energie 
v EU do roku 2050 a asi o 60 % nižší 
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emise CO2 do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou energie může hrát v podpoře růstu a 
konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla právní předpisy pro 
období po roce 2020 pro obnovení a 
rozšíření klimaticko-energetického 
balíčku s cílem zajistit stabilní evropský 
politický rámec pro energetiku do roku 
2030 a 2040, s důrazem na závazné cíle 
týkající se energetické účinnosti, emisí 
skleníkových plynů a obnovitelných 
zdrojů energie a s plným začleněním těch 
možností energetického plánu do roku 
2050, které jsou dobrou volbou; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU; zdůrazňuje v této souvislosti, že 
včasné a úplné provedení všech 
ustanovení směrnice 2009/28/ES o 
obnovitelných zdrojích energie je 
nezbytné pro splnění závazného cíle 
dosáhnout do roku 2020 snížení o 
nejméně 20 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; vyzývá k přijetí 
opatření s cílem omezit negativní dopad 
energetického sektoru na životní 
prostředí, jednak s ohledem na dopady 
opatření přijatých v souvislosti 
s konkurenceschopností hospodářství 
členských států a EU, jakož i s ohledem 
na zajištění dodávek elektřiny pro 
obyvatele; je přesvědčen, že v době 
hospodářské krize je velmi důležité 
přistupovat obezřetně při přijímání 
dalších závazků, které by mohly pro 
ekonomiky členských států znamenat 
rozdílnou zátěž; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou může dekarbonizace případně hrát 
v podpoře růstu, hospodářské
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030 opírající 
se o ty možnosti uvedené v energetickém 
plánu, které jsou dobrou volbou; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 



PE496.406v01-00 28/149 AM\913063CS.doc

CS

EU; současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU se zvláštním důrazem na cíl 20% 
energetické účinnosti do roku 2020, který 
se v současnosti nedaří plnit tak, jak by 
bylo potřeba;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst a 
konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategie pro období 
po roce 2020 a představila co nejdříve
politický rámec evropské energetické 
politiky do roku 2030; připomíná Komisi, 
že rychlé poskytnutí jistoty ohledně 
budoucího regulačního rámce napomůže 
investičnímu rozhodování; vybízí členské 
státy, aby zintenzívnily své současné úsilí o 
dosažení stávajících cílů do roku 2020 
v oblasti energetické politiky EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030 včetně 
návrhu nařízení o jediné hodnotě snížení 
emisí skleníkových plynů, která bude 
v souladu se záměry EU na snížení emisí 
uhlíku do roku 2050 a doplní ji posouzení 
dopadů; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou obnovitelná energie a úspory 
energie hrají v podpoře zaměstnanosti, 
energetické nezávislosti a 
konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategie pro období 
po roce 2020 a představila politický rámec 
evropské energetické politiky do roku 2030 
opírající se o ty možnosti, které jsou 
dobrou volbou; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla závazný 
cíl v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2030; poukazuje na to, že 
průmysl tak získá investiční jistotu, kterou 
potřebuje, výrazně se sníží emise 
skleníkových plynů, vzniknou pracovní 
místa, podpoří se energetická nezávislost 
EU a napomůže se vedoucímu postavení 
v oblasti technologií a průmyslovým 
inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
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současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU; vyzývá Agenturu pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(ACER), Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
(ENTSO-E), a Evropskou síť 
provozovatelů plynárenských přenosových 
soustav (ENSTO-G) k účasti na 
nezbytném aktivním dlouhodobém 
plánování infrastruktury;

Or. sl

Pozměňovací návrh 52
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030, který 
zohlední skutečnost, že v dlouhodobém 
horizontu jsou nezbytné rozsáhlé investice 
do infrastruktury, i když nedojde 
k žádným významným změnám ve skladbě 
zdrojů energie; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 53
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030
poskytující spolehlivé vodítko pro 
investiční rozhodování; vybízí členské 
státy, aby zintenzívnily své současné úsilí o 
dosažení stávajících cílů do roku 2020 
v oblasti energetické politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politiku do roku 2030 opírající 
se o možnosti, které jsou dobrou volbou, 
uvedené v energetickém plánu do roku 
2050; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;

Or. en



AM\913063CS.doc 33/149 PE496.406v01-00

CS

Pozměňovací návrh 55
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou energie hraje v podpoře růstu a 
konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategie pro období 
po roce 2020 a představila politický rámec 
evropské energetické politiky do roku 
2030; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů do roku 2020 v oblasti 
energetické politiky EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během finanční krize; podtrhuje roli, 
jakou by energie případně mohla hrát 
v podpoře růstu a konkurenceschopnosti 
v EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
strategie pro období po roce 2020 a 
představila politický rámec evropské 
energetické politiky do roku 2030; vybízí 
členské státy, aby zintenzívnily své 
současné úsilí o dosažení stávajících cílů 
do roku 2020 v oblasti energetické politiky 
EU;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky 
EU během hospodářské a finanční krize; 
podtrhuje roli, jakou by energie případně 
mohla hrát v podpoře růstu a 
konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategie pro období 
po roce 2020 a představila politický rámec 
evropské energetické politiky do roku 
2030; vybízí členské státy, aby 
zintenzívnily své současné úsilí o dosažení 
stávajících cílů v oblasti energetické 
politiky EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že v zájmu přijetí 
informovaného a objektivního rozhodnutí 
ohledně strategie pro období po roce 2020 
bude nutné provést přezkum stávajících 
strategií do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá Komisi, aby předložila 
jeden konkrétní scénář, v němž udá směr 
do roku 2050; zdůrazňuje, že tento scénář 
by se měl opírat o možnosti, které jsou 
dobrou volbou, spojující vysokou 
energetickou účinnost, vysoce obnovitelné 
zdroje energií a inteligentní 
infrastrukturu; uvědomuje si, že nelze 
nahlédnout do budoucnosti, ale 
zdůrazňuje, že jasný akční plán a dohoda 
mezi všemi členskými státy jsou pro 
dosažení cílů udržitelnosti, bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti nezbytné;

Or. en



AM\913063CS.doc 35/149 PE496.406v01-00

CS

Pozměňovací návrh 59
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby přijala strategii 
regionální energetické specializace, aby 
regiony mohly rozvíjet ty zdroje energie, 
které jsou pro splnění evropských cílů do 
roku 2050 nejúčinnější, například solární 
energii na jihu a vítr na severu; je 
přesvědčen, že na základě této specializace 
by měla EU přejít k poměřování 
evropských energetických cílů 
v celoevropském měřítku namísto 
vnitrostátních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že neexistuje základ 
pro zvýšení cíle snížení emisí v EU do 
roku 2020 ani pro stanovení nových cílů 
snížení emisí po roce 2020, dokud nebude 
podepsána dohoda o globálním snížení 
emisí skleníkových plynů pod záštitou 
UNFCCC;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že tento scénář do roku 
2050 je nutné propracovat do větších 
podrobností, s nastíněním konkrétních 
zásadních projektů a ambiciózních 
politických opatření, včetně průběžných 
cílů a cílů do roku 2050 týkajících se 
energetické účinnosti, obnovitelných 
zdrojů energie a emisí skleníkových 
plynů; zdůrazňuje, že první kroky při 
přípravě tohoto scénáře je naléhavě nutné 
učinit již dnes;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky;
zdůrazňuje základní cíle strategie Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a vyzývá 
k pokračování tohoto politického přístupu 
i v období po roce 2020; podtrhuje význam 
energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. de
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Pozměňovací návrh 63
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
zdůrazňuje v této souvislosti hlavní cíle 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění a 
vyzývá k pokračování tohoto politického 
přístupu i v období po roce 2020;
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
upozorňuje však na skutečnost, že rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie nemusí 
navzdory snížení energetické závislosti 
nutně vyvážit ekonomické náklady 
transformace; podtrhuje proto význam 
energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
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diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost; 
podporuje doporučení poradní skupiny 
pro energetický plán explicitně řešit a 
v rámci každého scénáře zprůhlednit 
případné kompromisy mezi snižováním 
emisí uhlíku, zabezpečením dodávek a 
konkurenceschopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
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podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, na energetickou účinnost a na 
účinnější a optimalizovanou energetickou 
soustavu, jejímž cílem je podpořit 
investice do nízkouhlíkové výroby energie 
a záložních kapacit výroby elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost; 
zdůrazňuje v této souvislosti význam 
posílení průmyslové 
konkurenceschopnosti Evropy, podpory 
udržitelného hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do udržitelných nízkouhlíkových 
technologií; podtrhuje význam energetické 
strategie zaměřené na zvyšování 
bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je širší 
využívání evropských obnovitelných 
zdrojů energie a diverzifikace přepravních 
tras a zdrojů dodávek včetně lepšího
propojení mezi členskými státy, a na 
energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec má zásadní význam pro 
usnadnění stimulace nezbytných investic 
do nízkouhlíkové energetiky; podtrhuje 
význam energetické strategie zaměřené na 
zvyšování energetické udržitelnosti, 
bezpečnosti a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je širší 
využívání obnovitelných zdrojů energie, 
diverzifikace dodávek energie a podpora 
energetické účinnosti; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti; podtrhuje význam 
energetické strategie zaměřené na
udržitelnost životního prostředí, zvyšování 
bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na úspory energie a 
energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný, soudržný a 
jednotný politický a regulační rámec bude 
stimulovat nezbytné investice do 
nízkouhlíkové energetiky; podtrhuje 
význam energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie,
hospodářské konkurenceschopnosti v EU a 
udržitelnosti životního prostředí
prostřednictvím opatření, jako je širší 
využívání obnovitelných zdrojů energie, 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, na energetickou účinnost a 
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úspory a lepší propojení mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do obnovitelných zdrojů energie; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování energetické 
nezávislosti v EU prostřednictvím opatření, 
jako je diverzifikace přepravních tras a 
zdrojů dodávek, konkrétně obnovitelných 
zdrojů energie, a na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras, dodavatelů
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dodávek, a na energetickou účinnost; a zdrojů dodávek, na energetickou účinnost
a na výrazné investice do výzkumu a 
vývoje v oblastech souvisejících 
s energetikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, na zachování evropské
průmyslové základny pro energetické 
technologie a na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 

4. zdůrazňuje, že jasný a stabilní politický 
a regulační rámec bude stimulovat 
nezbytné investice do nízkouhlíkových 
energetických technologií; podtrhuje 
význam energetické strategie zaměřené na 
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dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

zvyšování bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný, stabilní a 
předvídatelný politický a regulační rámec 
bude stimulovat nezbytné investice do 
nízkouhlíkové energetiky; podtrhuje 
význam energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, na distributory a na energetickou 
účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky
hospodářsky nejúčinnějším způsobem; 
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zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že jasný, předvídatelný,
stabilní a ucelený politický a regulační 
rámec bude stimulovat nezbytné investice 
do nízkouhlíkové energetiky; podtrhuje 
význam energetické strategie zaměřené na 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. sl

Pozměňovací návrh 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkoemisní energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
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zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného dokumentu. 
Jeho přijetí si vyžádá příslušné změny 
v celém znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jasný politický a 
regulační rámec bude stimulovat nezbytné 
investice do nízkouhlíkové energetiky; 
podtrhuje význam energetické strategie 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti 
dodávek energie a hospodářské 
konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

4. zdůrazňuje, že stabilní a jasný politický 
a regulační rámec bude stimulovat 
nezbytné investice do nízkouhlíkové 
energetiky; podtrhuje význam energetické 
strategie zaměřené na zvyšování 
bezpečnosti dodávek energie a 
hospodářské konkurenceschopnosti v EU 
prostřednictvím opatření, jako je 
diverzifikace přepravních tras a zdrojů 
dodávek, a na energetickou účinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že ceny zdrojů energie a 
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fungující trhy s uhlíkem hrají významnou 
roli při určování chování účastníků trhu, 
včetně průmyslu a spotřebitelů, a 
upozorňuje, že neschopnost stávajícího 
rámce politiky EU plně internalizovat 
externí náklady zachovává neudržitelné 
vzorce spotřeby a zpomaluje přechod 
směrem k udržitelnosti; vyzývá k tomu, 
aby se politický rámec pro období po roce 
2020 řídil zásadou „znečišťovatel platí“ a 
dlouhodobými pravidly pro zajištění 
bezpečnosti pro účastníky trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává, že pro projekty energetické 
infrastruktury jsou charakteristické velké 
počáteční investice a provozní životnost 
20–60 let; připomíná, že současné tržní 
prostředí je velmi nepředvídatelné, a proto 
investoři s rozvojem energetické 
infrastruktury váhají; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat nové strategie a 
inovativní nástroje s cílem podpořit 
investice do infrastruktury umožňující 
rychlé přizpůsobení se překotně se 
měnícímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává závazek Unie snížit do roku 
2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % 
pod úroveň roku 1990; zdůrazňuje, že je 
třeba urychleně jednat na místní, 
regionální, vnitrostátní, mezinárodní a 
globální úrovni, aby se odpovídajícím 
způsobem vyřešil úkol omezit zvýšení 
průměrné teploty zemského povrchu na 
méně než 2 stupně Celsia, čímž by se 
zabránilo další nebezpečné změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že veškerá budoucí 
opatření v oblasti energetiky musí 
spravedlivě rozdělit náklady mezi členské 
státy a že změny v evropské energetické 
politice by neměly negativně ovlivnit růst 
v těch členských státech, jejichž 
energetické odvětví a infrastruktury 
nejsou dostatečně rozvinuté;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Lambert van Nistelrooij

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

4a. zdůrazňuje, že EU je na dobré cestě ke 
splnění evropského cíle 20 % energie 
z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout další opatření, která zajistí, 
že se tento podíl po roce 2020 zase rychle 
nesníží;

Or. nl

Pozměňovací návrh 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá snahu Komise posoudit možnosti 
splnění evropských cílů dekarbonizace při 
současném zabezpečení dodávek energie a 
udržení hospodářské
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že politický a regulační 
rámec musí být v souladu s rozpočtem na 
snížení emisí skleníkových plynů, který 
umožní udržet zvýšení průměrné globální 
teploty na úrovni pod 2 °C ve srovnání 
s úrovní před industrializací; zdůrazňuje
proto, že je třeba do roku 2050 proměnit 
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hospodářství EU v hospodářství, které se 
bude v téměř úplném rozsahu opírat o 
obnovitelné zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří podle Smluv
vymezení jeho vlastní skladby zdrojů 
energie; potvrzuje, že energetický plán do 
roku 2050 doplňuje vnitrostátní, regionální 
a místní úsilí o modernizaci dodávek 
energie; uznává tedy nutnost, aby členské 
státy spolupracovaly na základě 
společných cílů, a stejně tak významnou 
roli, jakou má hrát EU; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby se nadále 
zabývaly možnostmi, díky nimž lze 
dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu na 
základě zásad trvale udržitelného rozvoje, 
energetické bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství, a pokračovaly v úsilí o úplné 
využití potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu; zdůrazňuje však, že 
nové politiky musí brát v úvahu rozdíly 
mezi členskými státy, musí provádět 
inteligentní a flexibilní opatření 
uzpůsobená na míru skladbě zdrojů 
energie každého členského státu a jeho 
potenciálu ke snížení emisí a nemohou 
mít dopad na práva členských států 
stanovená ve Smlouvách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU při 
zajištění toho, že vnitrostátní politiky 
budou v souladu s cíli a právním řádem 
Evropské unie; naléhavě vyzývá členské 
státy a Komisi, aby se nadále zabývaly 
možnostmi, díky nimž lze dosáhnout cíle 
dekarbonizace EU ekonomicky účinným, 
konkurenceschopným, bezpečným a 
udržitelným způsobem s co nejmenším 
narušením trhu, a pokračovaly v úsilí o 
úplné využití potenciálu k nákladově 
efektivním úsporám energie podporovaném 
mimo jiné z dostupných finančních 
nástrojů Unie; zároveň uznává výhody 
vytvoření koordinovaného a případně 
společného evropského přístupu, který 
musí brát v úvahu zvláštní rysy malých 
energetických systémů a z toho vyplývající 
potřebu flexibility;

Or. sl

Pozměňovací návrh 90
Hannu Takkula, Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zdůrazňuje, že 
pro vývoj a vytváření nových zdrojů 
energie jsou zásadní flexibilní, inovativní 
veřejné a soukromé finanční prostředky a 
investiční řešení; zároveň uznává výhody 
vytvoření koordinovaného a případně 
společného evropského přístupu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 91
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
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nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a kromě toho 
zdůrazňuje, že pro dosažení dobře 
koordinované, provázané a udržitelné 
energetické transformace v rámci celé 
Unie je velmi důležitá role, jakou má hrát 
EU; naléhavě vyzývá členské státy a 
Komisi, aby se nadále zabývaly 
možnostmi, díky nimž lze dosáhnout cíle 
dekarbonizace EU ekonomicky účinným, 
bezpečným a udržitelným způsobem, a 
pokračovaly v úsilí o úplné využití 
potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie v dlouhodobém 
rámci EU pro energetiku a změnu 
klimatu; potvrzuje, že energetický plán do 
roku 2050 doplňuje vnitrostátní, regionální 
a místní úsilí o dekarbonizaci dodávek 
energie; uznává tedy nutnost, aby členské 
státy spolupracovaly na základě 
společných cílů, a stejně tak významnou 
roli, jakou má hrát EU; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby se nadále 
zabývaly možnostmi, díky nimž lze 
dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
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podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace,
dohodnutého Radou jako součást 
celosvětového úsilí, ekonomicky účinným, 
bezpečným a udržitelným způsobem, a 
pokračovaly v úsilí o úplné využití 
potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
technologicky neutrálním, ekonomicky 
účinným, spolehlivým, bezpečným a 
udržitelným způsobem a zároveň 
minimalizovat narušení trhu, a 
pokračovaly v úsilí o úplné využití 
potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 

5. připomíná, že za předpokladu dodržení 
acquis Unie patří mezi pravomoci každého 
členského státu vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
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vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie (včetně 
udržitelného využívání uhlí a jaderné 
energie šetrného k životnímu prostředí); 
potvrzuje, že energetický plán do roku 
2050 doplňuje vnitrostátní, regionální a 
místní úsilí o modernizaci dodávek 
energie; uznává tedy nutnost, aby členské 
státy spolupracovaly na základě 
společných cílů, a stejně tak významnou 
roli, jakou má hrát EU; naléhavě vyzývá 
členské státy a Komisi, aby se nadále 
zabývaly možnostmi, díky nimž lze 
dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
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finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

Or. en

Odůvodnění

(Analýzy scénářů provedené pro Komisi za účelem usnadnění přípravy energetického plánu 
2050 jasně ukázaly, že uhlí by mohlo v budoucnosti i nadále hrát důležitou roli v udržitelném 
a bezpečném zásobování energií a že jaderná energie přispívá ke snížení systémových 
nákladů a cen elektrické energie.)

Pozměňovací návrh 97
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
technologicky neutrálním, ekonomicky 
účinným, bezpečným a udržitelným 
způsobem, a pokračovaly v úsilí o úplné 
využití potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
technologicky neutrálním, ekonomicky 
účinným, bezpečným a udržitelným 
způsobem, a pokračovaly v úsilí o úplné 
využití potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 

5. připomíná, že mezi pravomoci každého 
členského státu patří vymezení jeho vlastní 
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skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly 
v úsilí o úplné využití potenciálu 
k nákladově efektivním úsporám energie 
podporovaném mimo jiné z dostupných 
finančních nástrojů Unie; zároveň uznává 
výhody vytvoření koordinovaného a 
případně společného evropského přístupu;

skladby zdrojů energie; potvrzuje, že 
energetický plán do roku 2050 doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní úsilí o 
modernizaci dodávek energie; uznává tedy 
nutnost, aby členské státy spolupracovaly 
na základě společných cílů, a stejně tak 
významnou roli, jakou má hrát EU; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby se nadále zabývaly možnostmi, díky 
nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU 
ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly na 
vnitrostátní úrovni v úsilí o úplné využití 
potenciálu k nákladově efektivním 
úsporám energie podporovaném mimo jiné 
z dostupných finančních nástrojů Unie; 
zároveň uznává výhody vytvoření 
koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že základním pilířem 
energetické bezpečnosti je to, aby se 
energetické systémy členských států EU 
opíraly o své vlastní energetické zdroje a 
měly k nim přístup; je proto přesvědčen, 
že by z tohoto pohledu bylo nejrozumnější, 
aby členské státy rozvíjely ty energetické 
technologie, pro které mají potenciál a 
s nimiž mají zkušenosti a které jim 
zaručují trvalé a stabilní dodávky energie 
při zachování norem ochrany životního 
prostředí a klimatu;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že plánované činnosti 
by se neměly soustředit předně na 
realizaci shora daných scénářů pro 
snížení emisí, jak je tomu v současnosti 
(přístup seshora dolů), ale spíše na 
provádění akčních scénářů, které budou 
brát v úvahu otázky, jako je stávající 
potenciál členských států, perspektiva 
rozvoje ekonomicky účinných nových 
technologií či globální dopady provádění 
navrhované politiky, za účelem 
následného navržení cílů snížení pro 
následující roky (přístup zdola nahoru);

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 103
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. připouští, že závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu, naznačují, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách; konstatuje však, že aby byly 
závěry důvěryhodné, musí být předpoklady 
energetického plánu pravidelně 
přezkoumávány, a pokud se prokáže 
chyba, musí být přijaty změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a 
mohl by být v dlouhodobém horizontu 
méně nákladný, než kdyby se pokračovalo 
v současných politikách, o to více, vezme-li 
se v úvahu přínos pro jiná odvětví, jako je 
úbytek chronických onemocnění díky 
nižšímu znečištění ovzduší;
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Or. en

Pozměňovací návrh 105
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách; poukazuje však na to, že by měl 
být brán ohled na vnitrostátní situaci, 
která se může mezi jednotlivými členskými 
státy významně lišit;

Or. pl

Pozměňovací návrh 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. vítá závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
dekarbonizace odvětví energetiky na 
celoevropské úrovni je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelná a 
bude ve srovnání se současným stavem
v dlouhodobém horizontu méně nákladné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a 
podle vlastní analýzy Komise je 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod k udržitelnému odvětví energetiky
na celoevropské úrovni je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a 
bude v dlouhodobém horizontu méně 
nákladný, než kdyby se pokračovalo 
v současných politikách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připouští závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu a které zní tak, že 
přechod odvětví energetiky na 
celoevropskou úroveň je z technického a 
ekonomického hlediska proveditelný a za 
určitých předpokladů by mohl být 
v dlouhodobém horizontu méně nákladný, 
než kdyby se pokračovalo v současných 
politikách;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 6 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
v energetickém plánu do roku 2050 
neprovedla analýzu scénáře vysokého 
podílu obnovitelných zdrojů a vysoké 
energetické účinnosti; vyzývá Komisi, aby 
takovýto scénář analyzovala pro období do 
roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ivo Belet

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

6a. žádá Komisi, aby navrhla sociální 
plán, založený na důstojné práci a 
zásadách spravedlivého přechodu, který 
evropským institucím a členským státům 
poslouží jako vodítko, pokud jde o možné
sociální dopady rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky na zaměstnanost a 
domácnosti s nízkými příjmy; považuje 
dále za důležité, aby se příští strategický 
přezkum energetické politiky zaměřil 
rovněž na sociální rozměr a poskytl 
přehled o jednáních a dohodách 
v členských státech mezi veřejnými orgány 
a sociálními partnery o tom, jak mají být 
zásady spravedlivého přechodu naplněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že cílů do roku 2050 
nebude nikdy dosaženo, pokud Evropská 
unie nepřevezme své závazky a nesplní 
zásadní úlohu při přechodu; EU by měla 
jako klíčový investor nastínit, jaké jsou 
pro ni prioritní projekty a funkce, a to 
zejména u velkých projektů, jako jsou 
např. větrné elektrárny v Severním moři, 
a u přeshraniční infrastruktury, jež se 
týká několika nebo všech členských 
států,čímž dosáhne mobilizace 
soukromých investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. souhlasí s Komisí, že na cestě k roku 
2050 stále existuje řada nejistých 
momentů v oblasti technologií, a proto 
doporučuje, aby zásadní místo ve strategii 
získala pružnost; v důsledku toho vyzývá 
Komisi, aby zabránila důsledkům tzv. 
„uzavírání“ (lock-in) a aby navrhla rámec 
pro rok 2030 založený na jediném cíli, 
pokud jde o snížení emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. souhlasí však s Komisí, že kroky EU 
vycházejí z předpokladu, že byla přijata 
opatření na boj proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni, která by neměla být 
rozvíjena v izolaci, nýbrž by měla 
zohledňovat mezinárodní vývoj, např. 
únik uhlíku a nepříznivé dopady na 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. souhlasí však s Komisí, že kroky EU 
vycházejí z předpokladu, že byla přijata 
opatření na boj proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni, která by neměla být 
rozvíjena v izolaci, nýbrž by měla 
zohledňovat mezinárodní vývoj, např. 
únik uhlíku a nepříznivé dopady na 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nepředložila scénář založený 
současně na vysoké energetické účinnosti 
a na vysokém podílu obnovitelných 
zdrojů, což by díky jejich součinnosti 
přineslo velmi pozitivní výsledky; vyzývá 
Komisi, aby provedla analýzu takovéhoto 
scénáře do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Britta Thomsen

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

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise opomenula předložit scénář 
založený jak na vysoké energetické 
účinnosti, tak na vysokém podílu 
obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje 
potřebnou součinnost mezi obnovitelnými 
zdroji a energetickou účinností; vyzývá 
Komisi, aby takovýto scénář zahrnula do 
svého modelování;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že přechod odvětví 
energetiky by se měl řídit zásadou 
soudržnosti s politikami Společenství 
v oblasti životního prostředí, například 
s cíli šestého akčního programu pro 
životní prostředí, pokud jde o snížení 
znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že při transformaci 
energetického prostředí jsou středem 
pozornosti lidé; vítá proto začlenění 
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sociálního rozměru do energetického 
plánu; naléhavě vyzývá Komisi, aby na 
této otázce dále pracovala a navrhla 
opatření pro přizpůsobení vzdělávání a 
rekvalifikace, jež posílí vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu a zvýší 
zaměstnanost; žádá prošetření nákladů a 
přínosů pro spotřebitele se zvláštním 
důrazem na energetickou chudobu a 
ochranu domácností s nízkými příjmy, 
které jsou vyššími cenami energií nejvíce 
postiženy; zdůrazňuje, že do sociálního 
dialogu musí být zahrnuty všechny typy 
běžných spotřebitelů i spotřebitelů, kteří 
sami vytvářejí obsah, a že by měly 
proběhnout osvětové kampaně zaměřené 
na nutné změny chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi, aby poskytla více 
informací o dopadech přechodu 
k udržitelnému energetickému systému na 
zaměstnanost v různých odvětvích 
energetiky, průmyslu a služeb a aby 
diskutovala o důsledcích energetického 
plánu s výbory sociálního dialogu, jichž se 
tato otázka nejvíce týká; žádá dále Komisi, 
aby spolu se sociálními partnery 
vypracovala konkrétní mechanismy na 
pomoc odvětvím a pracovníkům čelícím 
přechodu a aby Evropskému parlamentu 
předložila do konce roku 2013 o těchto 
jednáních zprávu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. uznává, že rostoucí význam elektrické 
energie v budoucí skladbě zdrojů energie 
vyžaduje využití všech prostředků 
nízkouhlíkové výroby elektrické energie 
(konverzní účinnost, obnovitelné zdroje, 
zachycování a ukládání CO2 a jaderná 
energie), pokud mají být dosaženy cíle 
v oblasti klimatu, aniž by byla ohrožena 
bezpečnost dodávek a 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že posouzení nákladů a 
přínosů různých scénářů energetického 
přechodu by mělo zahrnovat náklady a 
přínosy, které nastanou v jiných 
odvětvích, jako je například úbytek 
chronických respiračních a 
kardiovaskulárních onemocnění 
vyplývající ze snížení znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že předpokladem úspěchu 
energetického plánu je zajištění plně 
rozvinuté přeshraniční energetické 
infrastruktury a mechanismu pro výměnu 
informací v rámci Evropské unie; 
zdůrazňuje proto potřebu intenzivní 
koordinace mezi politikami členských 
států a potřebu společného postupu, 
solidarity a transparentnosti v oblasti 
vnější energetické politiky, energetické 
bezpečnosti a nových investic do 
energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému 
do roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

7. bere na vědomí závěry, jichž je 
dosaženo v energetickém plánu do roku 
2050 a které zní, že mezi opatřeními, která 
musí být přijata v rámci analyzovaných 
scénářů s cílem transformovat energetický 
systém EU; podporuje závěr Komise, že 
energie z obnovitelných zdrojů a 
energetická účinnost jsou dvě 
nejdůležitější dobré volby; velmi však 
lituje, že Komise nezkoumala 
kombinovaný scénář „vysokého podílu 
obnovitelných zdrojů a vysoké energetické 
účinnosti“, který by přispěl ke snížení 
množství dovážené energie a splnil by 
dlouhodobé cíle EU v oblasti klimatu; 
zastává názor, že by mělo být přijato 
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rozhodnutí, kterou cestou se vydat, aby se 
zajistila jistota investic; důrazně 
podporuje budoucí udržitelný a bezpečný 
energetický systém kombinující výhody 
scénáře 2 (vysoká energetická účinnost) a 
scénáře 4 (vysoký podíl obnovitelných 
zdrojů);

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou, ačkoli způsob a rozsah 
jejich využití může mít významný dopad 
na náklady pro členské státy i spotřebitele, 
což by se mělo vzít v úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou; 

7. vítá závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že větší využití obnovitelných zdrojů 
energie, větší energetická účinnost a 
energetická infrastruktura jsou dobrou 
volbou, která musí být přijata v rámci 
všech analyzovaných scénářů s cílem 
transformovat energetický systém EU bez 
ohledu na konkrétní zvolený způsob 
dosažení nízkouhlíkového energetického 
systému do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou
dobrou volbou;

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že i když je energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura 
dobrou volbou, může mít způsob a rozsah 
jejich využití významný dopad na náklady, 
což by se mělo vzít v úvahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, inteligentní 
energetické sítě a energetická účinnost
jsou dobrou volbou, pokud vycházejí 
z potřeb trhu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 129
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou, ale uznává, že to s sebou 
nese značné náklady;
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Or. de

Pozměňovací návrh 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat stárnoucí 
energetický systém a infrastrukturu EU, 
existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
optimalizovaného nízkouhlíkového 
energetického systému do roku 2050; 
domnívá se, že energie z obnovitelných 
zdrojů, energetická účinnost a energetická 
infrastruktura jsou dobrou volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 

7. uznává závěry, jichž je dosaženo 
v energetickém plánu do roku 2050 a které 
zní, že mezi opatřeními, která musí být 
přijata v rámci analyzovaných scénářů 
s cílem transformovat energetický systém 
EU, existují společné prvky bez ohledu na 
konkrétní zvolený způsob dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému do 
roku 2050; domnívá se, že energie 
z domácích obnovitelných zdrojů, 
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účinnost a energetická infrastruktura jsou 
dobrou volbou;

energetická účinnost a energetická 
infrastruktura jsou dobrou volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že předtím, než Evropská 
unie přijme závazky týkající se politiky 
v oblasti energetiky a klimatu na období 
po roce 2020, musí Komise připravit a 
předložit posouzení dopadu návrhů, 
včetně dopadu na jednotlivé členské státy; 
domnívá se, že tento přístup zajistí náležité 
posouzení návrhů s ohledem na jednotlivé 
členské státy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že finanční krize by měla 
být využita jako příležitost k transformaci 
našeho modelu rozvoje společnosti 
směrem k energeticky vysoce účinnému 
hospodářství, plně se opírajícímu o 
obnovitelné zdroje energie a odolnějšímu 
vůči změnám klimatu; zdůrazňuje, že 
Komise musí předložit návrhy klimaticko-
energetického balíčku pro rok 2030, který 
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bude vycházet ze současných tří pilířů, 
jimiž jsou skleníkové plyny, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k naplňování zásady energie 
pro všechny, a zdůrazňuje proto, že by 
měla být věnována velká pozornost 
domácnostem s nízkými příjmy, pro něž 
bude zvládnutí transformace 
energetického systému velmi náročné, 
pokud ceny energií porostou podle 
předpovědí; je přesvědčen, že na evropské, 
vnitrostátní a místní úrovni by měla být 
definována zvláštní opatření, aby se 
zabránilo energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že přijetí strategie 
dekarbonizace, která nebere v úvahu 
situaci některých členských států, může 
vést k masivnímu nárůstu energetické 
chudoby, definované jako situace, kdy se 
více než 10 % rozpočtu domácnosti 
vynakládá na energii;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. připomíná nejistotu vyplývající 
z použití omezeného souboru analytických 
nástrojů, včetně ekonometrických modelů, 
na období do roku 2050, konkrétně 
neschopnost členských států získat 
podrobné informace o fungování 
některých ekonometrických modelů (např. 
model PRIMES); je přesvědčen, že při tak 
dlouhodobém plánování je třeba vzít 
v úvahu obecné limity modelování, neboť 
použití různých modelů při přípravě 
těchto prognóz může přinést výrazně 
odlišné výsledky; zdůrazňuje, že Evropská 
komise při přípravě posouzení dopadu 
opatření uvedených v jejích sděleních o 
nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050 
vždy používá stejnou, nerozlišenou sadu 
modelovacích nástrojů a členské státy 
nejsou schopny tyto nástroje v praxi 
podrobně zhodnotit;

Or. pl

Pozměňovací návrh 137
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 

8. uznává, že výrazně vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů ve spotřebě energie 
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klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

EU po roce 2020 včetně roku 2030 je 
nezbytným předpokladem udržitelnějšího 
energetického systému; konstatuje však, že 
žádný ze scénářů zkoumaných ve sdělení 
Komise nevychází z opatření využívajících 
vyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v kombinaci s opatřeními spojenými 
s vysokou energetickou účinností, která by 
umožnila EU přejít do roku 2050 na 
hospodářství využívající téměř zcela 
obnovitelné zdroje energie; vzhledem 
k potřebě zajištění důvěry investorů žádá, 
aby politický rámec pro energetiku a 
změnu klimatu pro rok 2030 zahrnoval 
ambiciózní cíle týkající se obnovitelných 
zdrojů energie, úspor energie a snižování 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího
energetického systému; zdůrazňuje, že 
podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 
výši 45 % z hrubé konečné spotřeby 
energie v roce 2030 lze dosáhnout, 
například větším zaměřením na 
energetickou účinnost a vytyčením 
správných cílů, které vytvoří požadovanou 
jistotu pro investory v odvětví energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že významně vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem budoucího
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030, takže v roce 
2050 bude podíl energie z obnovitelných 
zdrojů činit více než 55 %; zdůrazňuje, že 
vyššího podílu energie z obnovitelných 
zdrojů až ve výši 45 % do roku 2030 lze 
dosáhnout, pokud se bude včas investovat 
do energetické účinnosti a budou plně 
zohledněny technologie vytápění a 
chlazení využívající energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
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výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030; je 
přesvědčen, že při přechodu k politice 
lepší energetické účinnosti je nutné se 
zaměřit na celý dodavatelsko-odběratelský 
řetězec, včetně transformace, přenosu, 
distribuce a dodávek energie, a současně 
na spotřebu v průmyslu, stavebnictví a 
domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie po roce 2020 je 
nezbytným předpokladem udržitelnějšího 
energetického systému; uznává, že zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši nejméně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030, by 
energetickému sektoru zajistil potřebnou 
jistotu pro investice a zároveň umožnil 
značný makroekonomický přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030; předpokládá 
však, že nebudou přijaty žádné další 
závazné cíle, dokud nebude dosaženo 
celosvětové dohody o snížení emisí nebo 
dokud další velké ekonomiky nepřijmou 
symetrická opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030; zdůrazňuje 
však význam veškeré nízkouhlíkové 
výroby elektřiny, pokud mají být dosaženy 
cíle v oblasti dekarbonizace a klimatu, 
aniž by byla ohrožena bezpečnost dodávek 
a konkurenceschopnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030; domnívá se, 
že v případě energie z obnovitelných 
zdrojů je nutné vzít v úvahu dopad 
obnovitelných zdrojů energie na růst cen 
energie a na situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví v celé 
Evropské unii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
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v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030; zdůrazňuje, 
že v energetickém plánu do roku 2050 
chybí scénář vysokého podílu 
obnovitelných zdrojů a vysoké energetické 
účinnosti, který by mohl ve skladbě zdrojů 
energie EU převzít větší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému a zároveň 
zdůrazňuje, že obnovitelné zdroje energie 
nemohou umožnit dekarbonizaci samy o 
sobě a musí se kombinovat 
s alternativními zdroji energie; dále 
uznává, že všechny scénáře dekarbonizace 
zkoumané ve sdělení Komise 
předpokládají zvýšený podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci skladby 
zdrojů energie EU, a to ve výši přibližně 
30 % na hrubé konečné spotřebě energie 
v roce 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci celoevropské průměrné skladby 
zdrojů energie, a to ve výši přibližně 30 % 
na hrubé konečné spotřebě energie v roce 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 
klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

8. uznává, že vyšší podíl energie 
z vyspělých obnovitelných zdrojů po roce 
2020 je klíčovým aspektem udržitelnějšího 
energetického systému; dále uznává, že 
všechny scénáře dekarbonizace zkoumané 
ve sdělení Komise předpokládají zvýšený 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve 
výši přibližně 30 % na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. bere na vědomí větší interakci 
centralizovaných rozsáhlých systémů a 
decentralizovaných systémů; dále 
zdůrazňuje potřebu vypracování ucelené 
strategie na podporu a usnadnění 
využívání malých zařízení na výrobu 
energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Podnadpis 2 a (nový) (za bodem 8)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetická účinnost

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050;
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osnov;

Or. sl

Pozměňovací návrh 152
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že decentralizovaná výroba 
a lepší energetická účinnost a úspory 
energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050;
vyzývá Komisi, aby při budoucích 
odhadech brala explicitně v úvahu 
decentralizovanou výrobu elektřiny; dále 
vyzývá Komisi, aby jasně zmapovala 
finanční a technické překážky, které brání 
růstu decentralizované výroby v členských 
státech; v tomto ohledu doporučuje, aby 
byla decentralizovaná výroba a 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

Or. nl

Pozměňovací návrh 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
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splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

splnění cílů pro rok 2020 je podmínkou
pro další pokrok do roku 2050; v tomto 
ohledu doporučuje, aby členské státy 
zintenzívnily své úsilí o provádění 
nedávno přijaté směrnice o energetické 
účinnosti v plném rozsahu a snahu jít i 
nad její rámec a aby Komise předložila 
ambiciózní politický rámec pro 
energetickou účinnost a úspory energie, 
včetně cílů pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
bude hrát zásadní roli v transformaci 
energetického systému a že splnění cílů pro 
rok 2020 je důležitou základnou pro další 
pokrok do roku 2050; doporučuje proto, 
aby členské státy a Komise udělaly více 
pro začlenění vnitrostátních koncepcí, 
zapojení vnitrostátních bank pro rozvoj a 
pro podporu výměny osvědčených 
postupů; v tomto ohledu doporučuje, aby 
byla energetická účinnost v členských 
státech začleněna do vnitrostátních 
učebních osnov;

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
zdůrazňuje význam decentralizované 
výroby energie při zvyšování energetické 
účinnosti; doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu navrhuje stanovení 
závazných cílů v oblasti energetické 
účinnosti pro roky 2030, 2040 a 2050; 
doporučuje, aby byly osvětové kampaně a 
energetická účinnost v členských státech 
začleněny do vnitrostátních učebních 
osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Sabine Wils, Marisa Matias
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byl cíl 
energetické účinnosti pro rok 2030 
navržen jako součást nového klimaticko-
energetického balíčku;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je klíčovou 
prioritou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost 
a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že 
splnění cílů pro rok 2020 je klíčovou 
prioritou pro další pokrok do roku 2050; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech 
začleněna do vnitrostátních učebních 
osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. naléhavě proto vyzývá k větší aktivitě 
v oblasti energetické účinnosti, která by 
řešila problém energetické chudoby, 
související ve společnostech EU především 
s vytápěním; zároveň vyzývá k analýze a 
revizi vnitrostátních právních předpisů, 
které jsou překážkou investic do 
energetické účinnosti / optimalizace 
výroby tepla a jeho využití v některých 
členských státech (zdanění, zadávání 
veřejných zakázek, ceny tepla apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že energetická účinnost a 
úspory energie jsou pro EU nákladově 
nejefektivnějšími způsoby dosažení 
přechodu na hospodářství využívající 
téměř zcela energie z obnovitelných 
zdrojů, současně přispívajícími k podpoře 
tvorby pracovních míst a inovací a snížení 
dovozu fosilních a jaderných paliv a 
celkové závislosti na dovozu; připomíná, 
že EU v současné době vynakládá 
přibližně 4 % svého HDP (v roce 2011 
celkem 488 miliard EUR) na dovoz 
energie ze třetích zemí; zdůrazňuje, že 
rychlá systémová změna směrem 
k obnovitelným zdrojům energie a 
úsporám energie výrazně omezí převod 
kapitálu od výrobců ze zemí EU 
k výrobcům ze zemí mimo EU 
produkujícím ropu, zemní plyn, černé uhlí 
a jaderná paliva, takže bude hospodářství 
EU odolnější vůči vysokým cenám energií 
a jejich nestabilitě; doporučuje, aby 
členské státy zahrnuly cíle energetické 
účinnosti do více oblastí politiky a 
prováděly systematickou analýzu 
potenciálu pro úspory energie v klíčových 
oblastech, jako je stavebnictví a doprava; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že 
nejslibnější oblast činnosti souvisí 
s rekonstrukcí stávajících budov, která 
může globálně snížit spotřebu energie 
v tomto odvětví do roku 2050 o 80 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)



AM\913063CS.doc 93/149 PE496.406v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že podle všech scénářů 
dekarbonizace je klíčovým faktorem pro 
zajištění přechodu k nízkouhlíkové 
ekonomice energetická účinnost, a 
zdůrazňuje, že energetická účinnost je 
zásadním faktorem růstu a 
konkurenceschopnosti EU; poukazuje na 
to, že dosažení cílů dekarbonizace do roku 
2050 bude vyžadovat splnění cíle 
energetické účinnosti pro rok 2020 a 
stanovení nových průběžných cílů pro rok 
2030; domnívá se, že lepší politika 
v oblasti energetické účinnosti musí 
zahrnovat zaměření na celý dodavatelsko-
odběratelský řetězec včetně transformace, 
přenosu, distribuce a dodávek a současně 
na spotřebu v průmyslu, stavebnictví a 
domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že na evropské, 
vnitrostátní a místní úrovni je třeba 
zaujmout integrovaný přístup zahrnující 
potenciální úspory v dodávkách energie a 
v odvětvích konečné spotřeby; je toho 
názoru, že přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství vyžaduje větší pozornost 
věnovanou dekarbonizaci systémů 
vytápění a chlazení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. doporučuje, aby členské státy zahrnuly 
cíle energetické účinnosti do většího počtu 
oblastí politiky a prováděly pravidelnou 
analýzu potenciálu pro úspory energie 
v klíčových oblastech, jako je stavebnictví 
a doprava; zdůrazňuje v této souvislosti, 
že nejslibnější oblast činnosti souvisí 
s rekonstrukcí stávajících budov, která 
může globálně snížit spotřebu energie 
v tomto odvětví do roku 2050 o 80 %; 
připomíná, že všechny nové budovy by 
měly mít do konce roku 2020 téměř 
nulovou spotřebu energie; dále požaduje 
posílení a urychlené přijetí a provedení 
opatření týkajících se ekodesignu a 
energetických štítků;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že by měla být věnována 
zvláštní pozornost zvýšení úrovně 
porozumění ze strany veřejnosti, jakož i 
úrovně kompetencí všech odborných 
subjektů při zajišťování energetické 
účinnosti ve všech fázích (vyhodnocení 
stávající energetické náročnosti, návrh a 
provedení řešení otázky energetické 
účinnosti, energetický účinný provoz a 
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údržba);

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že je důležité věnovat větší 
pozornost využití energie, aby se podařilo 
uskutečnit transformaci energetického 
systému; zdůrazňuje potřebu upřednostnit 
řízení ze strany poptávky tak, aby se 
zajistilo rozšíření technologií a systémů na 
straně koncových uživatelů a dosažení 
energetického přechodu za přijatelné a 
udržitelné náklady pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat stávající energetickou 
infrastrukturu a vybudovat novou 
energetickou infrastrukturu, včetně 
vytvoření nové, inteligentní a flexibilní 
infrastruktury – včetně inteligentních 
energetických sítí a inteligentních měřicích 
přístrojů – a plně integrovaného plánování 
sítí s cílem mimo jiné zvýšit dostupnost 
nízkouhlíkových zdrojů energie, včetně 
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financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

obnovitelných zdrojů energie, jejichž 
dostupnost je v současnosti v EU pouze ve 
stadiu plánů; kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, 
který by umožňoval financování 
infrastrukturních projektů společného 
zájmu ze strany EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury, 
zejména inteligentních energetických sítí 
(včetně inteligentních měřicích přístrojů) a 
plně integrovaného plánování sítí s cílem 
mimo jiné integrovat všechny zdroje 
energie v celé EU, což se ukazuje jako 
nezbytné; připomíná, že nákladově 
optimální politiky se liší podle modelu 
poptávky, potenciálu dodávek, 
zeměpisných rysů a hospodářského 
kontextu na místní úrovni; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést stabilní a 
předvídatelné rámce právních předpisů a 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové,
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
inteligentní a flexibilní energetické 
infrastruktury – včetně inteligentních 
energetických sítí, flexibilní nízkouhlíkové 
záložní výroby a inteligentních měřicích 
přístrojů – a plně integrovaného plánování 
sítí s cílem mimo jiné integrovat místní a 
vzdálenější zdroje energie z obnovitelných 
zdrojů v celé EU, což se ukazuje jako 
nezbytné; kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, 
který by vytvořil celoevropský tržní 
mechanismus na podporu používání 
flexibilní záložní výroby a který by
umožňoval financování infrastrukturních 
projektů společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrované evropské distribuční soustavy 
s cílem mimo jiné integrovat rychle 
rostoucí zdroje energie z obnovitelných 
zdrojů v celé EU, stejně jako nové způsoby 
využití a skladování elektřiny (například 
elektromobily); kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, 
který by umožňoval financování 
infrastrukturních projektů společného 
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zájmu ze strany EU v souladu s hlavními 
směry pro energetické infrastruktury a 
nástrojem pro propojení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU,
aby se umožnila integrace jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a občané měli 
možnost dodávat přebytky zpět do sítě; 
kromě toho zdůrazňuje naléhavou potřebu 
zavést mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
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integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU, pokud 
budou stanovena jednoduchá 
transparentní kritéria a nedojde 
k jakémukoli narušení hospodářské 
soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
programů reagujících na poptávku 
zaměřených na úspory energie a výhody 
pro spotřebitele – a plně integrovaného 
plánování sítí s cílem mimo jiné integrovat 
místní a vzdálenější zdroje energie 
z obnovitelných zdrojů v celé EU, což se 
ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU,
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a 
nové způsoby využití elektřiny (například 
elektromobily nebo hybridní vozy 
s možností napojení na elektrickou síť), 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
především inteligentních energetických 
sítí, inteligentních měřicích přístrojů, 
skladování energie a infrastruktury pro 
CO2 (včetně zachycování, skladování a 
využití uhlíku) – a plně integrovaného 
plánování sítí s cílem mimo jiné integrovat 
místní a vzdálenější zdroje energie 
z obnovitelných zdrojů v celé EU, což se 
ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
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společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní, flexibilní a dynamické 
infrastruktury – včetně inteligentních 
energetických sítí, inteligentních měřicích 
přístrojů a vhodné záložní energetické 
soustavy – a plně integrovaného plánování 
sítí s cílem mimo jiné integrovat místní a 
vzdálenější zdroje energie z obnovitelných 
zdrojů v celé EU, což se ukazuje jako 
nezbytné; kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, 
který by umožňoval financování 
infrastrukturních projektů společného 
zájmu ze strany EU;

Or. sl

Pozměňovací návrh 177
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 

10. . zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů, nástrojů 
pro správu informací a „virtuálních 
elektráren“ – a plně integrovaného 
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energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

plánování sítí s cílem mimo jiné integrovat 
místní a vzdálenější zdroje energie 
z obnovitelných zdrojů v celé EU, což se 
ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nových, 
inteligentních a flexibilních 
elektrárenských a plynárenských 
infrastruktur – včetně inteligentních 
energetických sítí a inteligentních měřicích 
přístrojů – a plně integrovaného plánování 
sítí s cílem mimo jiné integrovat místní a 
vzdálenější zdroje energie z obnovitelných 
zdrojů v celé EU, což se ukazuje jako 
nezbytné; kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, 
který by umožňoval financování 
infrastrukturních projektů společného 
zájmu ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
financování infrastrukturních projektů 
společného zájmu ze strany EU;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, 
inteligentní a flexibilní infrastruktury –
včetně inteligentních energetických sítí a 
inteligentních měřicích přístrojů – a plně 
integrovaného plánování sítí s cílem mimo 
jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU, 
což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho 
zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést 
mechanismus, který by umožňoval 
spolufinancování infrastrukturních 
projektů společného zájmu ze strany EU;

Or. en

Odůvodnění

Spolufinancování, nikoli pouhé financování EU, zajistí vyšší účinnost a udržitelnost projektů.

Pozměňovací návrh 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je zapotřebí přijmout 
okamžitá opatření s cílem zajistit 
kontinuitu dodávek energie, zvýšit jistotu 
investorů a minimalizovat překážky; 
zpoždění nejenže způsobí vyšší náklady, 
ale oddálí také rozvoj nezbytných 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá EU, aby podporovala 
začlenění odvětví vytápění a chlazení do 
svých plánů na dosažení nízkouhlíkového 
energetického systému do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. upozorňuje na skutečnost, že miliony 
občanů EU trpí energetickou chudobou, a 
naléhavě žádá Komisi, aby urychlila 
přechod k nízkouhlíkové, energeticky 
účinné ekonomice, a to pomocí 
mechanismů na straně nabídky i poptávky 
a podpory celkové změny chování 
v souvislosti se spotřebou energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam vysoké úrovně 
energetické účinnosti pro dosažení cílů 
energetické bezpečnosti a snížení emisí 
skleníkových plynů a rovněž jejich 
příznivých účinků na 
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konkurenceschopnost EU, vedoucí 
postavení v průmyslu, vytváření 
pracovních míst, energetickou nezávislost 
a ceny energií; zdůrazňuje, že je nutné 
dosáhnout cíle 20% energetické účinnosti 
do roku 2020 a stanovit závazné průběžné 
cíle pro roky 2030 a 2040, aby bylo do 
roku 2050 dosaženo 40 %; doporučuje, 
aby byly při snaze zvýšit energetickou 
účinnost posouzeny všechny kroky a 
všechny zúčastněné strany podílející se na 
dodavatelsko-odběratelském řetězci (mj. 
výrobě, transformaci, přenosu, distribuci 
a spotřebě na všech úrovních);

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá EU, aby zvážila plné začlenění 
odvětví vytápění a chlazení do svých plánů 
na dosažení nízkouhlíkového 
energetického systému do roku 2050; 
konstatuje, že toto odvětví v současnosti 
představuje přibližně 45 % konečné 
spotřeby energie v Evropě a že je nutné 
lépe porozumět tomu, jak významnou 
úlohu má vytápění a chlazení hrát v rámci 
nízkouhlíkových energetických systémů; 
vyzývá proto Komisi, aby shromáždila 
potřebné údaje týkající se zdrojů a využití 
vytápění a chlazení a rovněž distribuce 
tepla k různým skupinám konečných 
spotřebitelů (např. bydlení, průmysl, 
terciární odvětví);

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že k dosažení úplné 
dekarbonizace dodávek energie v EU 
v dlouhodobém horizontu je nutné 
usilovat o hlubší integraci se sousedními 
zeměmi a regiony, jako je Norsko, 
Švýcarsko a jižní Středomoří; zdůrazňuje, 
že pro Evropu může být přínosem rozvoj 
významných obnovitelných zdrojů energie 
v těchto regionech, které mohou pokrýt 
místní poptávku a díky rozvoji dálkového 
propojení energetické sítě i určité 
procento poptávky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že je nutné lépe 
porozumět tomu, jak významnou úlohu 
má vytápění a chlazení hrát v rámci 
nízkouhlíkových energetických systémů, 
neboť toto odvětví v současnosti 
představuje přibližně 45 % konečné 
spotřeby energie v Evropě; žádá Komisi a 
členské státy, aby vyčlenily více 
finančních prostředků na místní 
energetické infrastruktury, jako je 
ústřední vytápění a chlazení, které 
přinášejí účinná, nízkouhlíková či zcela 
bezuhlíková řešení, jež nahradí dovoz a 
výměnu/transport energie 
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v celoevropském měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. souhlasí se stanoviskem vyjádřeným 
v energetickém plánu do roku 2050, že je 
třeba naléhavě přijmout kroky, které 
ujasní, kam by měl politický rámec 
směřovat po roce 2020, a vyzývá 
Evropskou komisi, aby na základě 
energetického plánu a následných sdělení 
o vnitřním trhu s energií a obnovitelných 
zdrojích energie předložila do konce 
současného funkčního období Evropské 
komise a Evropského parlamentu sdělení 
o uceleném politickém rámci pro rok 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že na evropské, 
vnitrostátní a místní úrovni je třeba 
přijmout integrovaný přístup, který bude 
zahrnovat možné úspory v dodávkách 
energie a v odvětvích konečné spotřeby; 
domnívá se, že přechod k nízkouhlíkové 
ekonomice vyžaduje, aby byla věnována 
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větší pozornost odvětví vytápění a 
chlazení; dále uvádí, že při uskutečňování 
vize nízkouhlíkových technologií a při 
podpoře místního integrovaného přístupu 
k energetice musí hrát klíčovou úlohu 
místní zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že by měla být věnována 
větší pozornost využívání energie s cílem 
dosáhnout dekarbonizace energetiky; 
zdůrazňuje proto, že je třeba upřednostnit 
řízení na straně poptávky, aby se zajistilo 
rozšíření technologií a systémů mezi 
koncové uživatele a zároveň aby bylo 
energetického přechodu dosaženo za 
dostupné a udržitelné náklady pro 
společnost jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že podmínkou pro 
budování nové energetické infrastruktury 
v Evropě je finanční potenciál EU i 
jednotlivých států a rozpočtová a 
investiční politika EU, přičemž je nutné 
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zvážit jak náklady na nově budované 
infrastruktury, tak na vyřazování 
zastaralých zařízení a ekologickou a 
sociální obnovu daných regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že k podstatné 
dekarbonizaci skladby zdrojů energie 
významně přispěje další výzkum a vývoj 
v oblasti energetiky, změna chování, řízení 
poptávky a zdokonalení skladování 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že EU by měla mít 
strategii pro největší odvětví spotřeby 
energie, jímž je vytápění a chlazení, které 
představuje 40 % spotřeby primární 
energie a 36 % emisí CO2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že cíle týkající se 
obnovitelných zdrojů energie byly 
úspěšné, a vyzývá členské státy, aby 
prováděly stabilní politiky za účelem 
splnění svých cílů do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. souhlasí s Komisí, že obnovitelné 
zdroje vytápění a chlazení mají pro 
dekarbonizaci zásadní význam; 
upozorňuje však na zavádějící závěr 
„plánu“, podle nějž je jednoduchým 
řešením dekarbonizace hospodářství EU 
„elektrifikace vytápění“; konstatuje, že 
snadno dostupná řešení spojená 
s obnovitelnými zdroji energie 
(geotermální zdroje, biomasa včetně 
biologicky rozložitelného odpadu, solární 
tepelná energie a hydro-/aerotermální 
zdroje) v kombinaci s opatřeními ke 
zvýšení energetické účinnosti, včetně 
kombinované výroby elektřiny a tepla a 
využití (průmyslového) odpadního tepla, 
mají potenciál dekarbonizovat veškerou 
poptávku tepla do roku 2050 nákladově 
efektivnějším způsobem a současně řeší 
problém energetické chudoby, která ve 
společnostech EU souvisí především 
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s vytápěním;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. souhlasí s Komisí, že obnovitelné 
zdroje vytápění a chlazení mají pro 
dekarbonizaci zásadní význam; 
upozorňuje však na zavádějící závěr 
„plánu“, podle nějž je jednoduchým 
řešením dekarbonizace hospodářství EU 
„elektrifikace vytápění“; konstatuje, že 
snadno dostupná řešení spojená 
s obnovitelnými zdroji energie 
(geotermální zdroje, biomasa včetně 
biologicky rozložitelného odpadu, solární 
tepelná energie a hydro-/aerotermální 
zdroje) v kombinaci s opatřeními na 
zvýšení energetické účinnosti, včetně 
kombinované výroby elektřiny a tepla a 
využití (průmyslového) odpadního tepla, 
mají potenciál dekarbonizovat veškerou 
poptávku tepla do roku 2050 nákladově 
efektivnějším způsobem a současně řeší 
problém energetické chudoby, která ve 
společnostech EU souvisí především 
s vytápěním;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. uznává, že jaderná energie se 
v současnosti využívá jako důležitý 
nízkoemisní zdroj energie; vyzývá Komisi, 
aby s pomocí výsledků nedávných 
jaderných zátěžových zkoušek usilovala o 
lepší přijímání jaderné energie veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že klíčem 
k uskutečňování vize nízkouhlíkových 
technologií a při podpoře místního 
integrovaného přístupu k energetice, 
zahrnujícího možné úspory v dodávkách 
energie a v odvětvích konečné spotřeby, 
jsou místní zúčastněné strany; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby 
podpořily plánování místních 
infrastruktur vytápění a chlazení a 
vyčlenily více finančních prostředků na ty 
infrastruktury, které přinášejí účinná, 
nízkouhlíková či zcela bezuhlíková řešení, 
jež nahradí používání (dovážených) 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. trvá na tom, že je třeba upřednostnit 
řízení na straně poptávky, aby se zajistilo 
šíření technologií a systémů mezi koncové 
uživatele a tím bylo energetického 
přechodu dosaženo za dostupné a 
udržitelné náklady pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Podtitulek 2 a (nový) (za odstavcem 10)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetická účinnost

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Gaston Franco

Návrh usnesení
 Podtitulek 2 a (nový) (za odstavcem 11)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetická účinnost

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10 e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetická účinnost
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10e. zdůrazňuje, že energetická účinnost 
je zásadním prvkem růstu a
konkurenceschopnosti EU; zdůrazňuje, že 
podle všech scénářů dekarbonizace je 
energetická účinnost klíčovým faktorem 
pro zajištění hladkého přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství; je 
přesvědčen, že při přechodu k politice 
lepší energetické účinnosti je nutné se 
zaměřit na celý dodavatelsko-odběratelský 
řetězec, včetně transformace, přenosu, 
distribuce a dodávek, a současně na 
spotřebu v průmyslu, stavebnictví a 
domácnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 10 f (nový) (za podnadpisem Energetická účinnost)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10f. zdůrazňuje, že energetická účinnost 
je pro Evropu nákladově velmi efektivním 
způsobem, jak dosáhnout svých 
hospodářských cílů a cílů v oblasti 
energetiky a změny klimatu; připomíná 
obrovský potenciál energetické účinnosti 
pro omezování naší závislosti na dovážené 
energii a opětovné oživení ekonomiky; 
uznává, že přechod k energeticky 
účinnému hospodářství by také urychlil 
šíření inovativních technologických řešení 
a zlepšil konkurenceschopnost průmyslu 
v Unii, podpořil hospodářský růst a 
vytvořil kvalitní pracovní místa v řadě 
odvětví, jež s energetickou účinností 
souvisejí; je přesvědčen, že při přechodu 
k politice lepší energetické účinnosti je 
nutné se zaměřit na celý dodavatelsko-
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odběratelský řetězec, včetně transformace, 
přenosu, distribuce a dodávek, a současně 
na spotřebu v průmyslu, stavebnictví a 
domácnostech; doporučuje, aby členské 
státy zahrnuly cíle energetické účinnosti 
do více oblastí politiky, prováděly 
systematickou analýzu potenciálu 
k úsporám energie v klíčových oblastech, 
jako je stavebnictví a doprava, a 
vypracovaly k dosažení tohoto potenciálu 
důkladné politické plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 10 g (nový) (za podnadpisem Energetická účinnost)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10g. zdůrazňuje, že ústředním prvkem 
dlouhodobé strategie EU v oblasti 
energetiky musí být snížení spotřeby 
energie v budovách; připomíná, že 
stávající budovy představují v tomto 
ohledu ve všech zemích EU nejslibnější 
oblast činnosti, a to vzhledem ke své 
současné špatné úrovni energetické 
náročnosti; připomíná, že technologie 
zaměřené na úsporu energie jsou v tomto 
odvětví dobře rozvinuté a většina překážek 
bránících využití tohoto obrovského 
potenciálu je netechnické povahy; vyzývá 
členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní 
plány uvolnění tohoto potenciálu a 
poskytly svým ekonomikám odpovídající 
právní a finanční rámec včetně 
průběžných milníků; zdůrazňuje, že je 
třeba zvýšit současné tempo renovace 
budov a výrazně zvětšit průměrný rozsah 
renovací, aby EU mohla snížit spotřebu 
energie ve stávajících budovách do roku 
2050 o 80 % ve srovnání s úrovní z roku 
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2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 10 h (nový) (za podnadpisem Energetická účinnost)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10h. bere na vědomí, že nedávno přijatá 
směrnice o energetické účinnosti požaduje 
po členských státech, aby vypracovaly 
dlouhodobé strategie pro renovaci svých 
veřejných a soukromých budov; 
zdůrazňuje význam pevného rámce EU, 
který členským státům pomůže vypracovat 
co nejambicióznější dlouhodobé plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10 i (nový) (za podnadpisem Energetická účinnost)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10i. zdůrazňuje, že pokud se bude nyní 
investovat do energetické infrastruktury a 
technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie, zamezí se tak 
nákladnějším dlouhodobým investicím a 
dopadům tzv. „uzavírání“ (lock-in); v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je nutné 
urychleně stanovit, jaký politický rámec 
bude zapotřebí po roce 2020; vyzývá 
Evropskou komisi, aby co nejdříve 
vypracovala sdělení o uceleném a 
stabilním politickém rámci po roce 2030;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž 
je třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu,
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a
dodavatelských řetězců a na řešení selhání
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu, 
přičemž uznává, že diferencovaný přístup 
ke členským státům musí pokračovat i po 
roce 2020; vybízí členské státy, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
nákladové efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, s integrací místních a 
vzdálenějších zdrojů, a stanou se 
konkurenceschopnějšími; zdůrazňuje, že 
měnící se povaha obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje změny v politice, která 
musí brát v úvahu přínosy přechodu na 
obnovitelné zdroje energie, jež se projeví 
v jiných odvětvích, například úbytek 
chronických onemocnění díky snížení 
znečištění ovzduší; zdůrazňuje nutnost 
pokračovat v režimech podpory pro 
specifické technologie v závislosti na 
dosahování konkurenceschopnosti 
dodavatelských řetězců a na řešení 
narušení trhu s fosilními palivy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se více investic 
vynakládalo tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; 
zdůrazňuje význam stanovování cílů, 
vzhledem k tomu, že právně závazný cíl 
20 % do roku 2020 už přinesl výsledky, 
které budou pravděpodobně téměř ve 
všech členských státech překročeny; 
vyzývá proto k přijetí závazného cíle 45 % 
pro rok 2030 a ambiciózních orientačních 
cílů pro rok 2040 (70 %) a 2050 (95 %), 
zdůrazňuje významnou roli EU jakožto 
zprostředkovatele, koordinátora a 
poskytovatele finanční podpory; podotýká, 
že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, při provádění v malém 
měřítku i ve velkém rozsahu, s integrací 
místních a vzdálenějších zdrojů, od dotací 
k hospodářské soutěži; zdůrazňuje, že 
měnící se povaha obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje změny v politice, které je 
třeba učinit s cílem dosáhnout větší 
integrace trhu; zdůrazňuje význam 
stabilních regulačních rámců na úrovni 
EU i členských států za účelem stimulace 
investic; zdůrazňuje nutnost 



AM\913063CS.doc 119/149 PE496.406v01-00

CS

zjednodušených administrativních 
postupů a stabilních a účinných režimů 
podpory, které bude možné v průběhu 
času upravovat a postupně odstraňovat 
v závislosti na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že rostoucí využívání
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
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s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

s cílem přizpůsobit trhy této skutečnosti a
dosáhnout větší integrace trhu, zejména 
odměňováním flexibility a služeb 
zlepšujících stabilitu distribučních 
soustav; zdůrazňuje nutnost přizpůsobení 
režimů podpory zvláštním 
charakteristikám jednotlivých 
vnitrostátních trhů a technologií a jejich 
postupného odstraňování, jakmile budou 
technologie a dodavatelské řetězce 
zdokonaleny a budou 
konkurenceschopné, jakmile budou 
vyřešena selhání trhu a budou náležitě 
zohledněny vedlejší přínosy; domnívá se, 
že stabilní a spolehlivé režimy podpory 
jsou klíčem k zamezení neudržitelného 
vývoje trhu, a uznává, že náhlé a 
retroaktivní změny podrývají důvěru 
investorů v odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly a 
častěji využívaly ujednání o spolupráci 
uvedená ve směrnici o obnovitelných 
zdrojích za účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 



AM\913063CS.doc 121/149 PE496.406v01-00

CS

obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Komise jakožto zprostředkovatele a vítá 
její deklarovaný záměr vypracovat pokyny 
týkající se obchodu s energií 
z obnovitelných zdrojů; podotýká, že 
v dlouhodobém horizontu se obnovitelné 
zdroje energie v Evropě přesunou do středu 
skladby zdrojů energie s tím, jak u nich 
bude docházet k pokroku od vývoje 
technologií po hromadnou výrobu a 
nasazení, od provádění v malém měřítku 
po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že budoucí rámcové podmínky 
musí podporovat integraci soustavy a trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
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Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších 
zdrojů, od dotací k hospodářské soutěži;
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Komise jakožto zprostředkovatele; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž
je třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je důležitý ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily realizaci investic za 
účelem snížení nákladů na tyto zdroje; 
v této souvislosti zdůrazňuje významnou 
roli Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
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obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice a struktuře trhu 
s energií, které je třeba učinit s cílem 
dosáhnout větší integrace trhu; vyzývá 
k vyřešení selhání trhu, jako jsou 
regulované ceny, koncentrace trhu a 
dotace na fosilní paliva, a k reformování 
trhů, které byly původně zamýšleny pro 
konvenční technologie se základním 
zatížením, a to tak, aby se přizpůsobily 
různým obnovitelným zdrojům;
zdůrazňuje nutnost postupného a 
transparentního odstraňování režimů 
podpory v závislosti na zdokonalování 
technologií a dodavatelských řetězců a na 
řešení selhání trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
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souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu; poukazuje na význam udržitelných 
obnovitelných zdrojů bioenergie, jako je 
například dřevo, v nízkouhlíkové 
společnosti a při nízkouhlíkové výrobě 
energie; poukazuje na to, že 
decentralizovaná výroba obnovitelné 
energie hraje klíčovou úlohu zejména 
z hlediska rozvoje venkovských oblastí a 
zaměstnanosti v těchto oblastech;

Or. fi

Pozměňovací návrh 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
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efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu; zdůrazňuje však, že retroaktivní 
změny režimů podpory mají škodlivý 
dopad na důvěru investorů a současně 
zvyšují rizika spojená s investicemi do 
obnovitelných zdrojů energie a náklady 
na tyto investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
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střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje tudíž, že je důležité najít 
optimální řešení integrace obnovitelných 
zdrojů energie spočívající v nalezení 
rovnováhy mezi elektrickou rozvodnou sítí 
a dynamickými výrobními technologiemi 
šetrnými k životnímu prostředí;
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice v rámci 
EU vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele při 
přípravě náležitých analýz obnovitelných 
zdrojů energie a jejich potenciálu pro 
členské státy; podotýká, že v dlouhodobém 
horizontu se obnovitelné zdroje energie 
v Evropě stanou důležitými a přesunou se 
do středu skladby zdrojů energie s tím, jak 
u nich bude docházet k pokroku od vývoje 
technologií po hromadnou výrobu a 
nasazení, od provádění v malém měřítku 
po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy a jejich regiony, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
nákladové efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a zajistily, 
aby se investice vynakládaly tam, kde 
budou nejproduktivnější a nejúčinnější, 
přičemž je třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
konstatuje, že nežádoucí konkurence mezi 
různými vnitrostátními systémy dotací 
brání rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie; zdůrazňuje proto, že je žádoucí, 
aby byly režimy podpory vzájemně lépe 
sladěny; zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců, na zajištění jejich 
konkurenceschopnosti a na řešení selhání 
trhu;

Or. nl



AM\913063CS.doc 129/149 PE496.406v01-00

CS

Pozměňovací návrh 217
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby byly investice co 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že na vyspělých trzích 
s vysokou mírou rozšíření obnovitelných 
zdrojů měnící se povaha vyspělých 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; na 
těchto trzích zdůrazňuje nutnost 
postupného odstraňování režimů podpory 
v závislosti na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby dál 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
nákladové efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a zajistily, 
aby se investice vynakládaly tam, kde 
budou nejproduktivnější a nejúčinnější, 
přičemž je třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout většího podílu na trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory, jakmile 
budou technologie a dodavatelské řetězce 
zdokonaleny, selhání trhu budou vyřešena 
a trhy s energií se přizpůsobí povaze 
různých obnovitelných energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby se na režimy 
podpory vztahovaly předem stanovené 
časové lhůty v závislosti na zdokonalování 
technologií a dodavatelských řetězců a na 
řešení selhání trhu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 220
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu,
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů je klíčový 
ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu; vybízí členské státy, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
nákladové efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a zajistily, 
aby se investice vynakládaly tam, kde 
budou nejproduktivnější a nejúčinnější, 
přičemž je třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost odstranění režimů 
podpory v závislosti na zdokonalování 
technologií a dodavatelských řetězců a na 
řešení selhání trhu;; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
stanou důležitou součástí skladby zdrojů 
energie s tím, jak u nich bude docházet 
k pokroku od vývoje technologií po 
hromadnou výrobu a nasazení, od 
provádění v malém měřítku po provádění 
ve velkém rozsahu, s integrací místních a 
vzdálenějších zdrojů, od dotací 
k hospodářské soutěži; zdůrazňuje, že 
měnící se povaha obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje změny v politice, které je 
třeba učinit s cílem dosáhnout větší 
integrace trhu; zdůrazňuje nutnost 
postupného odstraňování režimů podpory 
v závislosti na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu se 
obnovitelné zdroje energie v Evropě 
přesunou do středu skladby zdrojů energie 
s tím, jak u nich bude docházet k pokroku 
od vývoje technologií po hromadnou 
výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, 
s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, 
od dotací k hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že měnící se povaha 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
s cílem dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje nutnost postupného 
odstraňování režimů podpory v závislosti 
na zdokonalování technologií a 
dodavatelských řetězců a na řešení selhání 
trhu;

11. zdůrazňuje, že přístup k politice 
energie z obnovitelných zdrojů založený 
spíše na evropském hledisku je klíčový ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu; 
vybízí členské státy, aby spolupracovaly za 
účelem optimalizace nákladové 
efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie a zajistily, aby se investice 
vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je 
třeba přihlížet ke zvláštním 
charakteristikám členských států; v této 
souvislosti zdůrazňuje významnou roli 
Komise jakožto zprostředkovatele; 
podotýká, že v dlouhodobém horizontu by 
se obnovitelné zdroje energie v Evropě 
mohly přesunout do středu skladby zdrojů 
energie s tím, jak u nich bude docházet 
k pokroku od vývoje technologií po 
hromadnou výrobu a nasazení, od 
provádění v malém měřítku po provádění 
ve velkém rozsahu, s integrací místních a 
vzdálenějších zdrojů, od dotací 
k hospodářské soutěži; zdůrazňuje, že 
měnící se povaha obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje změny v politice, které je 
třeba učinit s cílem dosáhnout větší 
integrace trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

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

11a. zdůrazňuje, že k dosažení úplné 
dekarbonizace dodávek energie v EU 
v dlouhodobém horizontu je nutné 
usilovat o hlubší integraci se sousedními 
zeměmi a regiony, jako je Norsko, 
Švýcarsko a jižní Středomoří; zdůrazňuje, 
že pro Evropu může být přínosem rozvoj 
významných obnovitelných zdrojů energie 
v těchto regionech, které mohou pokrýt 
místní poptávku a díky rozvoji dálkového 
propojení energetické sítě i určité 
procento poptávky v EU; konstatuje, že 
větší propojení umožní členským státům 
vyvážet a dovážet elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů za účelem zajištění 
spolehlivých dodávek energie a vyrovnání 
kolísající výroby elektrické energie, 
například z větrných elektráren; v této 
souvislosti by velkou výhodu pro EU bylo 
napojení na Norsko, protože otevírá 
přístup k významným skladovacím 
kapacitám norských vodních elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že včasné vyjasnění 
politického rámce na období po roce 2020 
má zásadní význam pro zajištění důvěry 
investorů, podporu inovací v oblasti
energetiky, jež jsou klíčem k zajištění 
rozvoje různých obnovitelných zdrojů 
energie a technologií úspor energie 
umožňujících EU přejít do roku 2050 na 
hospodářství téměř zcela využívající 
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obnovitelné zdroje energie, a pro 
vytváření nových pracovních míst; je 
přesvědčen, že se prokázalo, že cíle 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
stimulují hospodářský rozvoj a vedoucí 
postavení v průmyslu na světových trzích; 
žádá proto, aby byl přijat závazný cíl 45% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů pro 
rok 2030 a milníky minimální úrovně pro 
roky 2040 (70 %) a 2050 (95 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná roli projektů, jako je 
Desertec, a využívání obnovitelných 
zdrojů energie v sousedních regionech; 
upozorňuje na možnost „projektu Helios“ 
zaměřeného na přepravu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
z jihovýchodní Evropy do střední Evropy a 
na další rozšiřování využití větrné energie 
v regionu Severního moře a v jiných 
oblastech; zdůrazňuje, že možnost dovážet 
elektřinu z obnovitelných zdrojů ze 
sousedních regionů musí být doplněna 
podporou a usnadněním rozvoje 
obnovitelných a nízkoemisních zdrojů 
energie, např. v jižním Středomoří a 
v regionu Severního moře, a větším 
propojením v rámci evropských sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Bernd Lange



AM\913063CS.doc 137/149 PE496.406v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že podle závěrů 
energetického plánu do roku 2050 je 
velmi důležité včas vyjasnit přístup 
politiky po roce 2020; vyzývá Komisi, aby 
s přihlédnutím k výsledkům posouzení 
dopadů strategie obnovitelných zdrojů 
energie a zkušenostem s klimaticko-
energetickým balíčkem zhodnotila 
sociální, ekologické a hospodářské výhody 
cíle pro obnovitelné zdroje energie po roce 
2020 a aby provedla důkladnou analýzu 
vzájemných vztahů mezi jednotlivými 
politickými nástroji na základě 
pokračujícího úsilí o naplňování strategie 
Evropa 2020 a cílů EU v oblasti ochrany 
klimatu do roku 2050;

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že v případě mnoha 
obnovitelných zdrojů energie je 
v současné době a za stávajících 
technologických podmínek nemožné 
zaručit stabilní dodávky energie, což 
s sebou nese nutnost udržovat 
v pohotovosti konvenční zdroje energie; 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti 
předložila analýzu toho, jak lze 
obnovitelné zdroje energie udržitelným 
způsobem rozvíjet, a podporovala 
především stabilní obnovitelné zdroje 
energie; domnívá se, že v případě méně 
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stabilních zdrojů energie by měly být 
provedeny analýzy z hlediska nákladové 
efektivnosti zajištění rezerv a měly by se 
rozvíjet technologie skladování energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 228
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že ceny hrají v otázce 
investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie zásadní 
roli; podotýká, že politiky různých 
členských států, jejichž cílem je podpora 
energie z obnovitelných zdrojů, jsou 
úspěšné, ale zároveň se potýkají 
s problémy; zastává názor, že současné 
poměrně vysoké ceny fosilních paliv 
podporují rozvoj energie z obnovitelných 
zdrojů; poznamenává však, že v některých 
členských státech může finanční podpora 
energie z obnovitelných zdrojů vést 
k vysokým cenám energie, což přispívá 
k riziku energetické chudoby a zhoršuje 
úpadek konkurenceschopnosti průmyslu;
(Přesunuto z bodu 31.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

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

11a. zdůrazňuje význam mikrovýroby 
energie pro zvýšení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů; kromě toho 
vyzdvihuje význam mikrovýroby pro 
zvýšení energetické účinnosti, zabezpečení 
dodávek energie, zapojení občanů do 
využití jejich vlastní energie a boj proti 
změně klimatu; zdůrazňuje v této 
souvislosti nutnost ucelené evropské 
strategie týkající se mikrovýroby, která 
bude zahrnovat opatření na modernizaci 
energetické infrastruktury, omezení 
legislativní zátěže a výměnu osvědčených 
postupů v oblasti fiskálních pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. v zájmu posílení 
konkurenceschopnosti Evropy 
prostřednictvím podpory vývozu
technologií výroby energie 
z obnovitelných zdrojů vyzývá členské 
státy a Evropskou komisi, aby 
podporovaly a prosazovaly politiky 
volného trhu v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie s cílem zajistit odstranění 
všech překážek obchodu, a to jak celních, 
tak necelních, včetně požadavků na místní 
podíl;

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
posoudila přínosy rozšíření cílů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie na období 
po roce 2020, včetně cílů pro rok 2030, 
jelikož by to průmyslu, v němž si EU 
vytvořila konkurenční výhodu, přineslo 
trvale přehledné prostředí pro investice a 
podpořilo by se vedoucí postavení v oblasti 
technologií spolu s průmyslovými 
inovacemi v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
posoudila přínosy rozšíření cílů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie na období 
po roce 2020, jelikož by to průmyslu, 
v němž si EU vytvořila konkurenční 
výhodu, přineslo trvale přehledné 
prostředí pro investice a podpořilo by se 
vedoucí postavení v oblasti technologií 
spolu s průmyslovými inovacemi v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je třeba zabezpečit 
dostatečně silný politický rámec pro 
období po roce 2020 pro technologie 
využívající obnovitelné zdroje energie, 
včetně cíle týkajícího se obnovitelných 
zdrojů energie v EU pro rok 2030, 
zajišťujícího nákladově efektivní 
využívání obnovitelných zdrojů energie a 
jejich začlenění na trh v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je třeba zabezpečit 
dostatečně silný politický rámec pro 
období po roce 2020 pro technologie 
využívající obnovitelné zdroje energie, 
které dosud nedosáhly parity sítě navržené 
s cílem sbližování a později postupného 
ukončování dotací;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

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

11a. konstatuje, že scénáře energetického 
plánu počítají s větším objemem biopaliv; 
domnívá se, že by Komise měla v tomto 
ohledu podpořit přechod na biopaliva 3. 
generace na bázi produktů z odpadů 
z potravinářských plodin a stanovit 
podobné podmínky pro dovážená 
biopaliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že celkovým cílem 
dlouhodobé strategie dekarbonizace je 
rovněž nahradit dovoz fosilních paliv 
vývozem technologií využívajících 
obnovitelné zdroje energie; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že je třeba, aby Evropská 
unie a Evropská komise podporovaly a 
prosazovaly politiky volného trhu se 
zbožím a službami v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie s cílem zajistit odstranění 
všech překážek obchodu, včetně 
požadavků na místní podíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

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

11b. konstatuje, že některé obnovitelné 
zdroje energie, jako jsou geotermální 
zdroje, mohou lokálně a nepřetržitě 
poskytovat teplo a elektřinu; je toho 
názoru, že tyto místní zdroje energie 
zvyšují energetickou nezávislost, a to 
zejména izolovaných společenství; 
zdůrazňuje proto význam podpory jejich 
rozvoje prostřednictvím výzkumu a vývoje 
a inovativních finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. je přesvědčen, že investiční model 
použitý v energetickém plánu do roku 
2050 vykazuje tendenci k odkládání 
nových investic (do obnovitelných zdrojů 
energie) na pozdější dobu, zejména období 
po roce 2030, což znamená, že významně 
podceňuje skutečnou potřebu investic 
před rokem 2030 a zhoršuje riziko tzv. 
„uzavírání “ (lock-in) dalších investic do 
vysokouhlíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ioannis A. Tsoukalas

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

11b. v zájmu posílení 
konkurenceschopnosti Evropy 
prostřednictvím podpory vývozu 
technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie vyzývá členské státy a 
Evropskou komisi, aby podporovaly a 
prosazovaly politiky volného trhu na 
celosvětové úrovni se zbožím a službami 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie
s cílem zajistit odstranění všech překážek 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. uznává, že cíle obnovitelných zdrojů 
energie byly úspěšné a měly by být 
prodlouženy do roku 2030; vyzývá členské 
státy, aby nadále usilovaly o splnění svých 
cílů do roku 2020; je znepokojen 
narůstajícím počtem případů členských 
států, kde došlo k náhlým změnám 
v souvislosti s mechanismy podpory 
obnovitelných zdrojů energie, zejména 
retroaktivním změnám a zmrazení 
podpor; vyzývá Komisi, aby bedlivě 
sledovala provádění směrnice o energii 
z obnovitelných zdrojů a aby v případě 
potřeby přijala nezbytná opatření; vyzývá 
členské státy, aby zajistily stabilní rámec 
pro investice do obnovitelných zdrojů 
energie, včetně stabilních a pravidelně 
přezkoumávaných režimů podpory a 
zefektivnění správních postupů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 241
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že včasné vyjasnění 
politického rámce na období po roce 2020 
je nezbytné pro zajištění důvěry investorů, 
podporu inovací v oblasti energetiky, jež 
jsou klíčem k zajištění rozvoje různých 
technologií umožňujících dlouhodobou 
nákladově efektivní dekarbonizaci odvětví 
energetiky, a pro vytváření nových 
pracovních míst a potenciálu růstu; je 
přesvědčen, že se prokázalo, že cíle 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
podněcují hospodářský rozvoj a vedoucí 
postavení v průmyslu na světových trzích; 
žádá proto, aby byl přijat závazný cíl 45% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů do 
roku 2030 včetně posouzení 
hospodářských, environmentálních a 
sociálních přínosů cíle týkajícího se 
obnovitelných zdrojů energie v období po 
roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje, že rostoucí využívání 
obnovitelných zdrojů energie vyžaduje 
změny v politice, které je třeba učinit 
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s cílem přizpůsobit trhy této skutečnosti a 
dosáhnout větší integrace trhu; 
zdůrazňuje, že je nutné přizpůsobit režimy 
podpory zvláštním charakteristikám 
jednotlivých vnitrostátních trhů a 
technologií a postupně je odstraňovat, 
jakmile budou technologie a dodavatelské 
řetězce zdokonaleny a budou 
konkurenceschopné, jakmile budou 
vyřešena selhání trhu a budou náležitě 
zohledněny vedlejší přínosy; domnívá se, 
že stabilní a spolehlivé režimy podpory 
jsou klíčem k zamezení neudržitelného 
vývoje trhu, přičemž uznává, že náhlé a 
retroaktivní změny podrývají důvěru 
investorů v odvětví; očekává pokyny 
Komise ohledně osvědčených postupů a 
zkušeností získaných v souvislosti s režimy 
podpor, které se budou zabývat stabilitou, 
předvídatelností a nákladovou 
efektivností; vyzývá Komisi, aby poskytla 
jasné pokyny ohledně předcházení 
náhlým a retroaktivním změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje, že stabilní dlouhodobé 
rámce podpory obnovitelných zdrojů 
energie jsou sice klíčem ke zvýšení důvěry 
investorů, čímž snižují kapitálové náklady, 
ale pro usnadnění přístupu investorů 
k financování obnovitelných zdrojů 
energie lze učinit více, například posílit 
zapojení EIB do financování těchto 
zdrojů, zřizovat vnitrostátní ekologické 
investiční banky a usnadňovat zapojení 
institucí zaměřených na dlouhodobá 
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pasiva, jako jsou penzijní fondy a 
pojišťovny; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zvážily možnosti inovativních nástrojů 
pro financování obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. připomíná, že vytápění a chlazení 
představuje asi 45 % z konečné spotřeby 
energie v EU; zdůrazňuje úlohu 
technologií využívajících obnovitelné 
zdroje energie pro vytápění a chlazení při 
dekarbonizaci odvětví energetiky; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala akční plán pro 
vytápění a chlazení využívající 
obnovitelné zdroje energie, který bude 
zahrnovat posouzení poptávky po vytápění 
a chlazení v EU, stejně jako osvědčené 
praktické příklady podpory odvětví; 
konstatuje, že snadno dostupná řešení 
obnovitelných zdrojů energie (geotermální 
zdroje, biomasa včetně biologicky 
rozložitelného odpadu, solární tepelná 
energie a hydro-/aerotermální zdroje) 
v kombinaci s opatřeními na zvýšení 
energetické účinnosti, včetně 
kombinované výroby elektřiny a tepla a 
využití odpadního tepla, mají potenciál 
dekarbonizovat veškerou poptávku tepla 
do roku 2050 nákladově efektivním 
způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. domnívá se, že investiční model 
použitý v energetickém plánu do roku 
2050 se opírá o pochybné předpoklady, 
jako jsou klesající ceny ropy, což zhoršuje 
obchodní příležitosti pro investice do 
obnovitelných zdrojů energie a zejména 
způsobuje odklad předpokládaných 
investic do těchto zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11f. je přesvědčen, že investiční model 
použitý v energetickém plánu do roku 
2050 vykazuje tendenci k odkládání 
nových investic (do obnovitelných zdrojů 
energie) na pozdější dobu, zejména do 
období po roce 2030, což znamená, že 
významně podceňuje skutečnou potřebu 
investic před rokem 2030 a zhoršuje riziko 
tzv. „uzavíráení “ (lock-in) dalších 
investic do vysokouhlíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 11 g (nový) (za podnadpisem Infrastruktura a vnitřní trh s energií)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11g. konstatuje, že důkladný přezkum 
politického rámce pro rok 2020, tj. 
souboru politik kombinujícího tři cíle, je 
důležitý, zejména pokud jde o efektivnost 
nákladů na volbu budoucí politiky; 
uznává, že nový závazný cíl pro 
obnovitelné zdroje energie v roce 2030 
přináší příležitost vyplnit mezery 
v politických opatřeních mezi lety 2020 a 
2050; zdůrazňuje, že jakýkoli cíl týkající 
se obnovitelných zdrojů energie musí 
doplňovat cíl v oblasti klimatu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 248
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11 h (nový) (za podnadpisem Infrastruktura a vnitřní trh s energií)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11h. zdůrazňuje, že v budoucích 
dodávkách energie bude hrát důležitou 
roli decentralizovaná výroba a využití 
energie samotnými spotřebiteli; naléhavě 
vyzývá regiony a města, aby této otázce 
věnovaly zvláštní pozornost ve svých 
místních energetických programech; 
zdůrazňuje význam decentralizované 
výroby při vytváření povědomí o udržitelné 
spotřebě;

Or. nl


