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Pozměňovací návrh 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující 
sever a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že 
je důležité zajistit, aby politický a 
regulační vývoj v členských státech 
odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie 
a energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 

12. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti členských států zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU 
s energií a inteligentní infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
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západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

západ a posílení distribuční sítě tak, aby 
měla větší dosah a umožňovala účinnou 
integraci malých výrobních jednotek; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nedostatky trhu, 
koncentraci trhu a dotace na fosilní 
paliva a nevytvářel nové bariéry omezující 
integraci trhu s elektřinou a plynem nebo 
energií; navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí 
v oblasti energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy; žádá členské státy a 
EU, aby bezodkladně zrušily dotace na 
fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih a východ a západ a úplného využití 
potenciálu decentralizované a 
nízkokapacitní výroby energie a 
inteligentní energetické infrastruktury ve 
všech členských státech; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
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energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech vedl k tomu, že 
budou v plném rozsahu provedena 
ustanovení tří liberalizačních balíčků,
odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti a sdílení obnovitelných 
zdrojů energie mezi členskými státy 
zajištěním rychlého dokončení vnitřního 
trhu EU s energií a infrastruktury supersítě 
EU spojující sever a jih a východ a západ a 
využít tak komparativních výhod 
členských států v oblasti energie
z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit,
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech vedl k tomu, že 
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v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

budou v plném rozsahu provedena 
ustanovení tří liberalizačních balíčků,
odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické provázanosti, je nutné 
přesunout pozornost směrem k modelu 
energetické provázanosti zajištěním 
rychlého dokončení vnitřního trhu EU 
s energií a infrastruktury supersítě EU 
spojující sever a jih, východ a západ; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem; navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí 
v oblasti energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
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plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit
ostatní členské státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 12



PE496.501v01-00 10/151 AM\913608CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním toho, že 
v přiměřené době bude dokončeno 
vytváření vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
případy selhání trhu a nevytvářel nové 
bariéry omezující integraci trhu 
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rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

s elektřinou a plynem nebo energií; navíc 
zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky v 
infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky v 
každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat i 
to, jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 262
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky 
v infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky 
v každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala návrh rozhodnutí o 
oznamování významných vnitrostátních 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky a 
jejich konzultování mezi členskými státy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické závislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
nezávislosti zajištěním rychlého dokončení 
vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury 
supersítě EU spojující sever a jih, východ a 
západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby politický a regulační vývoj v členských 
státech odstranil zbývající překážky v 

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy 
sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a 
energetické nezávislosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické 
provázanosti zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií a 
infrastruktury supersítě EU spojující sever 
a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby politický a regulační 
vývoj v členských státech odstranil 
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infrastruktuře a nevytvářel nové bariéry 
omezující integraci trhu s elektřinou a 
plynem nebo energií; navíc zdůrazňuje, že 
rozhodnutí v oblasti energetické politiky v 
každém vnitrostátním systému musí 
zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí 
mohla ovlivnit ostatní členské státy;

zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci 
trhu s elektřinou a plynem nebo energií; 
navíc zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky v každém 
vnitrostátním systému musí zohledňovat to, 
jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit 
ostatní členské státy; navrhuje zvážit, 
jakým způsobem by bylo možné při plnění 
těchto úkolů využívat znalostí a struktur 
Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER);

Or. sl

Pozměňovací návrh 264
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje potřebu realizovat 
stávající politiky a nařízení tak, aby byly 
existující energetické infrastruktury 
využívány lépe a k většímu prospěchu 
evropských spotřebitelů; vyzývá 
Evropskou komisi a agenturu ACER, aby 
sledovaly důsledněji uplatňování pravidel 
na vnitrostátní úrovni, jako jsou 
například pravidla související se zásadou 
o povinném využívání práva („use-it-or-
lose-it“);

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

12a. zdůrazňuje, že rozsah problému, před 
nímž Evropa stojí v souvislosti se změnou 
a inovací své energetické infrastruktury, 
se výrazně zmenší tím, že začne být v plné 
míře využíváno možností energetických 
úspor; naléhavě vyzývá k tomu, aby 
součástí plánů infrastruktury byly 
prognózy nižší poptávky a aby do rozvoje 
energetikybyla plně začleněna zásada 
„úspory především“;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný trh do roku 2014; poukazuje 
na význam úplného uplatňování právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií 
ve všech členských státech a na nutnost 
zajistit, aby žádný členský stát nebo region 
nezůstal po roce 2015 od evropské 
energetické a plynárenské sítě izolován 
nebo nebyl ohrožen nedostatkem 
vhodných spojení; zdůrazňuje nutnost 
přihlížet k sociálnímu dopadu a zároveň 
zajistit, aby ceny energie lépe odrážely 
náklady;

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný evropský trh s energií do roku 
2014; poukazuje na význam úplného 
uplatňování právních předpisů v oblasti 
vnitřního trhu s energií ve všech členských 
státech a na nutnost zajistit, aby žádný 
členský stát nebo region nezůstal po roce 
2015 od evropské energetické a 
plynárenské sítě izolován; zdůrazňuje 
nutnost přihlížet k sociálnímu dopadu a 
zároveň zajistit, aby ceny energie lépe 
odrážely náklady, a to včetně nákladů 
environmentálních, které v současnosti 
nejsou v plném rozsahu zohledňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný trh do roku 2014; poukazuje 
na význam úplného uplatňování právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií 
ve všech členských státech a na nutnost 
zajistit, aby žádný členský stát nebo region 
nezůstal po roce 2015 od evropské 
energetické a plynárenské sítě izolován 
nebo nebyl ohrožen nedostatkem vhodných 
spojení; zdůrazňuje nutnost přihlížet k 
sociálnímu dopadu a zároveň zajistit, aby 
ceny energie lépe odrážely náklady;

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný trh do roku 2014; poukazuje 
na význam úplného uplatňování právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií 
ve všech členských státech a na nutnost 
zajistit, aby žádný členský stát nebo region 
nezůstal po roce 2015 od evropské 
energetické a plynárenské sítě izolován 
nebo nebyl ohrožen nedostatkem vhodných 
spojení; zdůrazňuje nutnost přihlížet k 
sociálnímu dopadu a zajistit, aby ceny 
energie byly dostupné všem a aby lépe 
odrážely náklady;

Or. ro

Pozměňovací návrh 268
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný trh do roku 2014; poukazuje 
na význam úplného uplatňování právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií 
ve všech členských státech a na nutnost 
zajistit, aby žádný členský stát nebo region 
nezůstal po roce 2015 od evropské 
energetické a plynárenské sítě izolován 
nebo nebyl ohrožen nedostatkem vhodných 
spojení; zdůrazňuje nutnost přihlížet 
k sociálnímu dopadu a zároveň zajistit, aby 
ceny energie lépe odrážely náklady;

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně 
integrovaný trh do roku 2014; poukazuje 
na význam úplného uplatňování právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií 
ve všech členských státech a na nutnost 
zajistit, aby žádný členský stát nebo region 
nezůstal po roce 2015 od evropské 
energetické a plynárenské sítě izolován 
nebo nebyl ohrožen nedostatkem vhodných 
spojení; zdůrazňuje nutnost přihlížet 
k sociálnímu dopadu a zároveň zajistit, aby 
ceny energie lépe odrážely náklady;
k tomu dojde zejména posílením 
hospodářské soutěže, která umožní i větší 
míru transparentnosti při tvorbě cen 
energie;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že uplatňovány musí být 
bez výjimky všechny články třetího 
energetického balíčku; domnívá se, že 
zvláště to platí pro článek 11 směrnice 
2009/73/ES; zdůrazňuje, že všichni 
provozovatelé ze třetích zemí musí plně 
dodržovat právní předpisy Unie v oblasti 
energetiky a hospodářské soutěže a že 
Komise by neměla přistoupit na žádnou 
snahu o změnu v uplatňování těchto 
právních předpisů cestou dohod o 
partnerství a spolupráci nebo 
mezivládních dohod; 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na potřebu zvýšit pobídky 
pro investory na trhu s energií tím, že 
dojde ke zvýšení ziskovosti a zjednodušení 
administrativních postupů, aniž by se 
ovšem polevilo v jejich uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že je třeba chránit 
spotřebitele před vysokými cenami energií 
a podniky před nečestnou soutěží i uměle 
sníženými cenami nabízenými 
společnostmi ze zemí, které nejsou členy 
EU, a to v souladu s výzvami summitu 
Rio+20, které se týkají významnější úlohy 
Světové obchodní organizace (WTO);

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro 
zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních záložních a vyrovnávacích
zdrojů v energetickém systému (např. 
flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, a 
podtrhuje význam infrastruktury na 
úrovni distribuce a důležitou roli, kterou 
hrají producenti, kteří jsou současně 
spotřebiteli, a provozovatelé distribučních 
soustav v začleňování decentralizovaných 
energetických produktů a opatření pro 
zvyšování efektivity na straně poptávky do 
soustavy; zdůrazňuje, že pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny je nutno 
řádně posoudit, jaké jsou v Evropě 
dostupné kapacity; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských 
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státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či 
plynem; zdůrazňuje, že upřednostnění 
zdrojů na straně poptávky, jako jsou 
mechanismy reakce ze strany poptávky, by 
značně posílilo integraci 
decentralizovaných zdrojů energie a 
urychlilo dosažení celkových cílů 
energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. je si vědom toho, že finanční krize 
ještě snížila schopnost odvětví financovat 
transformaci energetického systému; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
návrhy koncepce trhu s elektřinou, které 
by umožnily, aby toto odvětví získalo 
potřebný kapitál; zdůrazňuje nové výzvy, 
jako je potřeba flexibilních zdrojů v 
energetickém systému (např. flexibilní 
výroba, skladování a řízení poptávky), 
které se objeví vzhledem ke zvyšování 
podílu kolísavě vyráběné elektřiny z 
obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje nutnost 
odměňovat podíl na zajišťování
bezpečnosti dodávek elektřiny; v každém 
ohledu se domnívá, že v rámci 
současného vývoje politiky v členských 
státech je třeba hledat osvědčené postupy, 
pokud nevytvářejí nové překážky bránící 
v integraci trhu s elektřinou či plynem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, a 
podtrhuje význam infrastruktury na 
úrovni distribuce a důležitou roli, kterou 
hrají proaktivní spotřebitelé 
a provozovatelé distribučních soustav v 
začleňování decentralizovaných 
energetických produktů a opatření pro 
zvyšování efektivity na straně poptávky do 
soustavy; zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro 
zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem; zdůrazňuje, že 
pokud by bylo upřednostněno řízení na 
straně poptávky a výroba energie na 
straně poptávky, značně by to posílilo 
integraci decentralizovaných zdrojů 
energie a urychlilo dosažení celkových 
cílů energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních záložních a vyrovnávacích 
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(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro 
zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci
trhu s elektřinou či plynem;

zdrojů v energetickém systému (např. 
flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny je nutno řádně 
posoudit, jaké jsou v Evropě dostupné 
kapacity; v tomto ohledu zdůrazňuje 
význam větší propojenosti mezi členskými 
státy a třetími zeměmi; zdůrazňuje, že 
pokud by bylo upřednostněno řízení na 
straně poptávky a výroba energie na 
straně poptávky, značně by to posílilo 
integraci decentralizovaných zdrojů 
energie a urychlilo dosažení celkových 
cílů energetické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy a příležitosti, 
jako je potřeba flexibilních zdrojů v 
energetickém systému (např. flexibilní 
výroba, skladování a řízení poptávky), 
které se objeví vzhledem ke zvyšování 
podílu kolísavě vyráběné elektřiny z 
obnovitelných zdrojů; je přesvědčen, že 
energetická infrastruktura by se měla více 
zaměřit na konečného uživatele a více se 
soustředit na interakci mezi kapacitami 
distribučních soustav a spotřebou; 
uvědomuje si důležitost infrastruktury na 
úrovni distribuce a důležitou úlohu, 
kterou hrají producenti, kteří jsou 
současně spotřebiteli, a provozovatelé 
distribuční soustavy v začleňování 
decentralizovaných energetických 
produktů do soustavy; zdůrazňuje nutnost 
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disponovat dostatečnou dostupnou 
kapacitou pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských 
státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či 
plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro 
zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, a potřeba 
nové infrastruktury a flexibility na úrovni 
distribuce a schopnost producentů, kteří 
jsou současně spotřebiteli, a 
provozovatelů distribučních služeb 
přispívat k vyšší energetické účinnosti; 
zdůrazňuje, že pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny je nutno důkladně 
posoudit dostupné kapacity; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat patřičnými 
nástroji, s jejichž pomocí bude možno 
zaručit dostupnost dostatečné záložní 
kapacity pro zajištění bezpečnosti dodávek 
elektřiny; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
vývoj politiky v členských státech by 
neměl vytvářet nové překážky bránící 
v integraci trhu s elektřinou či plynem a 
měl by umožňovat poskytování 
dostatečných produkčních pobídek pro 
zachování přiměřenosti soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů;
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zaručení dodávek 
v množství odpovídajícím poptávce, a tedy
pro zajištění bezpečnosti dodávek 
elektřiny; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
vývoj politiky v členských státech by 
neměl vytvářet nové překážky bránící 
v integraci trhu s elektřinou či plynem;



AM\913608CS.doc 23/151 PE496.501v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost integrovanějšího 
přístupu k přenosu, distribuci a 
skladování; zdůrazňuje nutnost 
disponovat dostatečnou dostupnou 
kapacitou pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských 
státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či 
plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro 

14. zdůrazňuje nové výzvy a nové tržní 
příležitosti, jako je potřeba flexibilních 
zdrojů v energetickém systému (např. 
flexibilní výroba, skladování, řízení 
poptávky a vzájemná propojení), které se 
objeví vzhledem ke zvyšování podílu 
kolísavě vyráběné elektřiny z 
obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že pro 
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zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem;

zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny je 
nutné, aby v Evropě existovaly fungující 
trhy; v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, výkonná 
přenosová síť, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
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poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

poptávky a vzájemné propojení), které se 
objeví vzhledem ke zvyšování podílu 
kolísavě vyráběné elektřiny z 
obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje nutnost 
disponovat dostatečnou dostupnou 
kapacitou pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských 
státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či 
plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky, malé výrobní jednotky), které se 
objeví vzhledem ke zvyšování podílu 
kolísavě vyráběné elektřiny z 
obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje nutnost 
disponovat dostatečnou dostupnou 
kapacitou pro zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských 
státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či 
plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. uznává, že nový energetický systém 
zahrnuje prvky, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost bezodkladného 
rozvinutí těchto prvků pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; zdůrazňuje, 
že vývoj politiky v členských státech by 
neměl vytvářet nové překážky bránící 
v integraci trhu s elektřinou či plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; je proto 
přesvědčen, že pro lepší zvládání 
očekávaného vysokého nárůstu 
nepravidelné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů má zásadní 
význam větší míra propojenosti; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 287
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky 
v členských státech by neměl vytvářet nové 
překážky bránící v integraci trhu 
s elektřinou či plynem;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba 
flexibilních zdrojů v energetickém systému 
(např. flexibilní výroba, skladování a řízení 
poptávky), které se objeví vzhledem ke 
zvyšování podílu kolísavě vyráběné 
elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje nutnost disponovat dostatečnou 
dostupnou kapacitou pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny; zdůrazňuje 
v tomto ohledu, že veřejné orgány musí 
povzbuzovat rozvoj těchto technologií;
v tomto ohledu zdůrazňuje, že vývoj 
politiky v členských státech by neměl 
vytvářet nové překážky bránící v integraci 
trhu s elektřinou či plynem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že vzhledem 
k zastaralosti stávající infrastruktury 
budou podle každého scénáře 
energetického plánu do roku 2050, jak se 
jimi ve svém sdělení zabývá Komise, nutné 
rozsáhlé investice; podle každého scénáře 
tak do roku 2030 porostou ceny energie; 
Komise dále uvádí, že v referenčním 
scénáři k největšímu podílu těchto 
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nárůstů dochází již nyní v souvislosti s 
obměnou starých, již plně odepsaných 
výrobních kapacit v průběhu příštích 20 
let; zdůrazňuje, že jelikož všechny scénáře 
předpokládají podobnou výši nákladů, 
neměly by být opomenuty příznivé 
hospodářské, environmentální a sociální 
účinky scénáře vysoké energetické 
účinnosti a scénáře s vysokým podílem 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a 
současně motivací k širší hospodářské 
soutěži v rámci vnitřního trhu EU s 
energií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a 
současně motivací k širší hospodářské 
soutěži v rámci vnitřního trhu EU s 
energií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a 
současně motivací k širší hospodářské 
soutěži v rámci vnitřního trhu EU s 
energií;

15. poukazuje na to, že ve všech 
scénářích, které Komise zkoumala, se má 
snižovat absolutní spotřeba plynu 
používaného v domácnostech i k jiným 
účelům; je znepokojen značným rizikem 
zakonzervování současného stavu, které 
by mohlo nastat v důsledku nadměrných 
investic do plynárenské infrastruktury; je 
toho názoru, že budoucí investice do nové 
infrastruktury by měly být vždy vyvážené 
v souladu s hierarchií jejich důležitosti a 
s ohledem na nákladovou efektivnost, a to 
jak ve vztahu k investicím do opatření 
v oblasti energetické účinnosti, tak ve 
vztahu k opatřením obnovy/modernizace 
stávající infrastruktury;

Or. en



PE496.501v01-00 30/151 AM\913608CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 292
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru;
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

15. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 
energie v Evropské unii závisí rovněž na 
diverzifikaci zdrojů jejich dovozu; 
poukazuje v této souvislosti na nutnost 
aktivního posílení spolupráce s partnery 
Unie, zejména pak s kavkazskými zeměmi; 
znepokojují ho v této souvislosti zpoždění, 
která mají dopad na dokončení jižního 
koridoru; poukazuje na potenciál 
doplňkového koridoru zkapalněného 
zemního plynu (LNG) ve východním 
Středomoří, který by byl flexibilním 
zdrojem energie a současně motivací k širší 
hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu 
EU s energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie; 
zdůrazňuje, že diverzifikace 
prostřednictvím jižního koridoru by měla 
přinést nové zdroje ropy, zemního plynu 
a elektřiny nepocházející z Ruska pro ty 
členské státy, které jsou nadměrně závislé 
na tomto jediném dodavateli; poukazuje 
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rámci vnitřního trhu EU s energií; na potenciál doplňkového koridoru 
zkapalněného zemního plynu (LNG) ve 
východním Středomoří, který by byl 
flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, 
připomíná významný přínos zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a vozových parků 
využívajících LNG pro dodávky energie 
v EU a poukazuje na potenciál 
doplňkového koridoru LNG ve východním 
Středomoří, který by byl flexibilním 
zdrojem energie a současně motivací k širší 
hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu 
EU s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
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bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří a 
v černomořském regionu, který by byl 
flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 296
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie;
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl prostředkem přepravy energie z 
flexibilního zdroje a současně motivací 
k širší hospodářské soutěži v rámci 
vnitřního trhu EU s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 15



AM\913608CS.doc 33/151 PE496.501v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. znepokojují ho zpoždění, která mají 
dopad na dokončení jižního koridoru; 
zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového 
koridoru zkapalněného zemního plynu 
(LNG) ve východním Středomoří, který by 
byl flexibilním zdrojem energie a současně 
motivací k širší hospodářské soutěži v 
rámci vnitřního trhu EU s energií;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že strategická partnerství 
Unie se zeměmi výroby a tranzitu, a to 
zejména se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, vyžadují 
vhodné nástroje, předvídatelnost, stabilitu 
a dlouhodobé investice; zdůrazňuje, že 
cíle EU v oblasti klimatu musejí být 
z tohoto důvodu v souladu s projekty EU v 
oblasti investic do infrastruktury 
zaměřenými na diverzifikaci zásobovacích 
tras a zvyšování energetické bezpečnosti 
Unie, jako je projekt Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek 
z veřejných financí by měl být založen na 
jasných, transparentních kritériích, neměl 
by narušovat hospodářskou soutěž a měl 
by zohledňovat zájmy spotřebitelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že hlavní odpovědnost za 
financování energetické infrastruktury by 
měly mít tržní subjekty; uznává, že 
případy, kdy projekty evropského zájmu 
nejsou schopny realizovat tržní subjekty, 
mohou vyžadovat omezenou evropskou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 301
Francisco Sosa Wagner
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že v souladu s balíčkem 
opatření pro vnitřní trh musí trhy nadále 
hrát hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury; uznává, že 
některé projekty, jež jsou opodstatněné 
z hlediska bezpečnosti dodávek, solidarity 
a udržitelnosti, ale není pro ně možné 
zajistit dostatečné tržní financování,
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že takové projekty musí být 
vybírány na základě jasných, 
transparentních kritériích, která zabrání 
narušení hospodářské soutěže a budou 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existují projekty, které vyžadují 
veřejnou podporu, neboť mají zásadní 
význam pro transformaci energetického 
prostředí EU; tyto projekty mohou navíc 
vyvolat pákový efekt v oblasti soukromého 
financování; zdůrazňuje, že každý 
příspěvek z veřejných financí by měl být 
založen na jasných, transparentních 
kritériích, neměl by narušovat 
hospodářskou soutěž a měl by zohledňovat 
zájmy spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 303
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
jsou opodstatněné z hlediska bezpečnosti 
dodávek, solidarity a udržitelnosti, ale 
není pro ně možné zajistit dostatečné tržní 
financování, a které mohou vyžadovat 
omezenou veřejnou podporu, aby se tak 
dosáhlo pákového efektu v oblasti 
soukromého financování; zdůrazňuje, že 
každý příspěvek poskytovaný na takové 
projekty z veřejných financí by měl být 
vybírán na základě jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
vyžadují veřejnou podporu, aby se tak 
dosáhlo pákového efektu v oblasti 
soukromého financování; zdůrazňuje, že 
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zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

každý příspěvek z veřejných financí by měl 
být založen na jasných, transparentních 
kritériích, neměl by narušovat 
hospodářskou soutěž a měl by zohledňovat
zájmy spotřebitelů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 305
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž, měl by být 
v plném souladu s právními předpisy EU 
a jejími dlouhodobými cíli v oblasti 
energetiky a změny klimatu a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
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energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž, měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů a měl by 
být v plném souladu s právními předpisy 
EU a jejími dlouhodobými cíli v oblasti 
energetiky a změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že trhy musí nadále hrát 
hlavní roli ve financování investic do 
energetické infrastruktury, a zároveň 
uznává, že existuje několik projektů, které 
mohou vyžadovat omezenou veřejnou 
podporu, aby se tak dosáhlo pákového 
efektu v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

16. připomíná, že regulované investice 
budou i nadále hrát hlavní roli ve 
financování investic do energetické 
infrastruktury, a zároveň uznává, že 
existuje několik inovativních či strategicky 
významných projektů, které mohou 
vyžadovat omezenou veřejnou podporu, 
aby se tak dosáhlo pákového efektu 
v oblasti soukromého financování; 
zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných 
financí by měl být založen na jasných, 
transparentních kritériích, neměl by 
narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že většina scénářů 
obsažených v energetickém plánu nebude 
proveditelná, pokud nedojde k rozvoji 
místních inteligentních distribučních sítí 
pro elektřinu a plyn; domnívá se, že 
kromě přeshraničních projektů by Unie 
měla přijmout opatření na podporu 
vytváření nebo renovace místních sítí, a 
zejména přístupu pro chráněné 
odběratele;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních 
technologií (IKT) je pro energetiku stále 
významnější; v této souvislosti zdůrazňuje 
roli inteligentních měřicích přístrojů, 
pokud jde o poskytování údajů o spotřebě 
energie v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;
(Přesunuto z bodu 32.)

Or. sl
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Pozměňovací návrh 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam nástroje pro 
propojení Evropy (CEF), v jehož rámci je 
vyhrazena značná částka na transformaci 
a další rozvoj energetické infrastruktury 
v EU; zdůrazňuje, že je důležité 
vyhledávat a podporovat malé i velké 
udržitelné projekty klíčového významu;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje roli přístupu založeného na 
jednotném kontaktním místě při 
doplňování cílů EU v oblasti 
zjednodušování, které usilují o omezení
byrokracie, což má za následek zrychlení 
postupů pro povolování a schvalování a 
snížení administrativní zátěže kladené na 
společnosti, které žádají o povolení týkající 
se rozvoje energetické infrastruktury, a 
zároveň je tak zajištěno dodržování 
platných pravidel a předpisů; vyzývá 
členské státy, aby v této souvislosti 
přezkoumaly své postupy;

17. zdůrazňuje roli přístupu založeného na 
jednotném kontaktním místě při 
doplňování cílů EU v oblasti 
zjednodušování, které usilují o omezení 
byrokracie, což má za následek zrychlení 
postupů pro povolování a schvalování a 
snížení administrativní zátěže kladené na 
společnosti, které žádají o povolení týkající 
se rozvoje energetické infrastruktury, a 
zároveň je tak zajištěno řádné dodržování 
platných pravidel a předpisů; vyzývá 
členské státy, aby v této souvislosti 
přezkoumaly své postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Romana Jordan
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

vypouští se

(Přesunuto do bodu 33a.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
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bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem, jakož i 
příští generaci vědců a inovátorů v těchto 
oblastech; připomíná v této souvislosti 
velký význam programu Horizont 2020 a 
Evropského inovačního a 
technologického institutu pro překlenutí 
propasti mezi vzděláváním, výzkumem a 
zaváděním jeho výsledků v odvětví 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

18. naléhavě vyzývá členské státy 
a mezinárodní společenství, aby podpořily 
rozvoj vzdělávacích kapacit, které umožní 
zajistit dostatečnou kvalifikovanou 
pracovní sílu a znalostní základnu pro 
dekarbonizaci evropské energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly, 
podporovaly a rozvíjely vzdělávací 
instituce, které formují kvalifikovanou 
pracovní sílu v oblastech bezpečnosti 
energie, zabezpečení dodávek energie a 
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nakládání s odpadem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 317
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie, energetické účinnosti a nakládání 
s odpadem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie, energetické účinnosti a nakládání 
s odpadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;

18. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie, energetické účinnosti a nakládání 
s odpadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že k dosažení 
ambiciózního cíle dekarbonizace celé 
energetiky EU, a zvláště pak 
elektroenergetiky, budou potřebné 
všechny druhy nízkouhlíkových 
technologií. Nebude zatím zřejmé, které 
technologie se podaří v potřebném 
časovém rámci prověřit z technického a 
ekonomického hlediska. Musí být 
zachována určitá flexibilita, aby se bylo 
možné přizpůsobit technologickým 
a socioekonomickým změnám, k nimž 
dojde; 

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)



AM\913608CS.doc 45/151 PE496.501v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že k dosažení 
ambiciózního cíle dekarbonizace, a to 
zejména v oblasti evropské energetiky, 
budou potřebné všechny druhy 
technologií pro snižování emisí CO2; 
nebude zatím zřejmé, které technologie se 
podaří v potřebném časovém rámci 
prověřit z technického a ekonomického 
hlediska, a musí být proto zachována 
určitá flexibilita, aby se bylo možné 
přizpůsobit technologickým 
a socioekonomickým změnám, k nimž 
dojde;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je třeba věnovat větší 
pozornost řízení na straně poptávky; 
zdůrazňuje, že řízení na straně poptávky, 
a to jak v průmyslové, tak i spotřebitelské 
sféře představuje při vytváření 
energetického systému založeného na 
obnovitelných zdrojích mocný nástroj, 
který umožňuje vyrovnávat špičky 
v poptávce i dodávce, a snižuje tak 
množství nezbytných opatření týkajících 
se skladování a tvorby rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. žádá Komisi, aby se bezodkladně 
začala zabývat řešením právní nejistoty na 
straně institucionálních investorů, která 
vzniká v souvislosti s výkladem třetího 
balíčku v případě pasivního investora 
v oblasti přenosové i výrobní kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. žádá Komisi, aby se začala 
bezodkladně zabývat řešením problému 
nedostatku pobídek v oblasti investic do 
inteligentních sítí, které by motivovaly 
provozovatele distribučních a přenosových 
soustav k investování do IKT a dalších 
inovativních technologií, které by 
usnadnily lepší a účinnější využívání 
stávající sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Podnadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Role specifických zdrojů energie Role fosilních paliv a souvisejících 
technologií
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Or. en

Pozměňovací návrh 326
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový) (za podnadpisem „Role specifických zdrojů energie“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje, že ve skladbě zdrojů 
energie představuje jaderná energie pouze 
dobíhající složku; dokud jsou jaderné 
elektrárny stále ještě provozovány, musí 
vyhovovat nejpřísnějším evropským 
bezpečnostním normám, ve všech 
členských státech Unie musí projít 
zátěžovými zkouškami a tam, kde je to na 
místě, musí být jaderné reaktory 
odstaveny ze sítě;

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn hraje 
nezastupitelnou roli v přechodu 
k udržitelným dodávkám energie, protože
představuje rychlou a nákladově efektivní 
náhradu uhlí a flexibilní zálohu pro různé 
druhy energie z obnovitelných zdrojů; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 328
Holger Krahmer
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému. Vzhledem k tomu, 
že zemní plyn má nižší obsah uhlíku, 
přinese jeho využívání k výrobě elektřiny 
a tepla snížení emisí skleníkových plynů;

Or. de

Pozměňovací návrh 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn může 
krátkodobě sehrát určitou roli v
transformaci energetického systému, 
protože představuje rychlý, dočasný a 
nákladově efektivní způsob snížení 
závislosti na jiných více znečišťujících 
fosilních palivech, a v krátkodobém 
měřítku tedy i relativní snížení emisí 
skleníkových plynů; varuje však před 
veškerými investicemi, které by mohly vést 
k uvíznutí v závislosti na jakémkoli 
fosilním palivu, tedy i na zemním plynu, a 
bránit tak přechodu na skutečně 
udržitelný energetický systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn v 
krátkodobém až střednědobém měřítku 
sehraje určitou roli v transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý, dočasný a nákladově 
efektivní způsob snížení závislosti na 
jiných více znečišťujících fosilních 
palivech, který by mohl vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů; varuje však 
před veškerými investicemi, které by 
mohly vést k uvíznutí v závislosti na 
jakémkoli fosilním palivu, tedy i na 
zemním plynu, a bránit tak přechodu na 
skutečně udržitelný energetický systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude
hrát významnou roli v přechodu
k udržitelnému energetickému systému
založenému na obnovitelných zdrojích, 
protože z krátkodobého až střednědobého 
hlediska představuje relativně rychlý a 
nákladově efektivní způsob snížení 
závislosti na jiných více znečišťujících 
fosilních palivech, které produkují větší 
množství emisí skleníkových plynů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. uznává, že konvenční zemní plyn bude 
hrát jakožto přechodné palivo určitou roli
v transformaci energetického systému, 
protože představuje rychlý a nákladově 
efektivní způsob snížení závislosti na 
jiných více znečišťujících fosilních 
palivech, který by mohl přispět ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů; uznává, 
že využívání většího množství zemního 
plynu bude pro některé členské státy 
znamenat zvýšení dovozu tohoto paliva, 
což negativně ovlivní energetickou 
bezpečnost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 334
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů; 
poukazuje v této souvislosti na to, že 
rámec pro využívání zemního plynu 
v energetice není příznivý a měl by být 
s ohledem na výše uvedené cíle zlepšen;

Or. nl

Pozměňovací návrh 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů; tím, že 
uznává význam zemního plynu, zároveň 
podtrhuje potřebu diverzifikace tras 
dodávek zemního plynu do Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Rachida Dati
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude 
mít klíčovou úlohu při transformaci 
energetického systému, protože 
představuje rychlý a nákladově efektivní 
způsob snížení závislosti na jiných více 
znečišťujících fosilních palivech, a tedy i 
snížení emisí skleníkových plynů;

Or. fr

Odůvodnění

Viz formulaci, která je použita ve sdělení Komise: „c) Plyn hraje při přechodu klíčovou 
úlohu.“

Pozměňovací návrh 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. souhlasí s Komisí, že zemní plyn 
bude mít rozhodující význam pro 
transformaci energetického systému a 
přispěje k postupnému snižování emisí 
skleníkových plynů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

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

19a. uznává, že přinejmenším během 
přechodu na nízkouhlíkový energetický 
systém zůstanou konvenční fosilní paliva 
pravděpodobně součástí energetického 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve 
vyrovnávání kapacity kolísající energie 
z obnovitelných zdrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. je nicméně toho názoru, že je třeba 
počítat s možností, že zemní plyn bude 
hrát významnější roli, a to zejména v 
případě, že by byly v dostatečné míře k 
dispozici technologie zachycování a 
ukládání uhlíku; soudí totiž, že ve všech 
úvahách o budoucnosti energetiky musí 
být hlavním ohledem a prioritním 
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kritériem volby energetických zdrojů cíl 
snižování emisí skleníkových plynů;
uznává tedy klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu
flexibilního zálohování, tak ve 
vyrovnávání kapacity kolísající energie 
z obnovitelných zdrojů;

20. uznává ústřední roli obnovitelných 
zdrojů jak v přechodu k udržitelnému 
energetickému systému, tak i jakožto 
možnosti flexibilního zálohování v rámci 
budoucího evropského energetického 
systému, v němž budou mít významnější 
podíl různé obnovitelné zdroje včetně větší 
míry propojenosti a skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání
kapacity kolísající energie z obnovitelných 

20. uznává roli zemního plynu a bioplynu
v přechodu k hospodářství založenému 
téměř úplně na obnovitelných zdrojích 
energie a jakožto způsobu flexibilního 
zálohování, protože může přispět 
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zdrojů; k vyrovnávání kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu v období 
přechodu k energetickému systému
založenému na obnovitelných zdrojích a 
jakožto krátkodobého až střednědobého 
způsobu flexibilního zálohování, protože 
může přispět k vyrovnávání kapacity 
kolísající energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů; uznává, že přinejmenším během 
přechodu na nízkouhlíkový energetický 
systém zůstanou konvenční fosilní paliva 
pravděpodobně součástí energetického 
systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému, tak i jakožto 
způsobu flexibilního zálohování 
umožňujícího vyrovnávání kapacity, čímž 
může přispět ke zvládání nepravidelnosti v 
dodávkách energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak v 
přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu jako 
flexibilního a poměrně levného paliva jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 347
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování ve spojení s 
technologiemi skladování energie a 
reagování na poptávku, tak ve 
vyrovnávání kapacity kolísající energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 
zdrojů;

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity nepravidelných dodávek
kolísající energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává klíčovou roli plynu jak 
v přechodu k nízkouhlíkovému 
energetickému systému a jakožto způsobu 
flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání 
kapacity kolísající energie z obnovitelných 

20. uznává roli plynu jak v přechodu 
k nízkouhlíkovému energetickému systému 
a jakožto způsobu flexibilního zálohování, 
tak ve vyrovnávání kapacity kolísající 
energie z obnovitelných zdrojů;
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zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh regulačního rámce pro 
plyn z nekonvenčních zdrojů, v němž by 
vyšla ze svých nedávných hodnocení 
a zohlednila veškeré environmentální, 
hospodářské, sociální a zdravotní aspekty, 
jakož i propočty nákladů v rámci celého 
životního cyklu, blokační dopady, využití 
půdy a nebezpečí hydraulického štěpení 
prováděného v blízkosti kritických 
zařízení; zdůrazňuje, že v souvislosti s 
určováním role, kterou by mohl hrát plyn 
z nekonvenčních zdrojů v budoucí skladbě 
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zdrojů energie EU, by Komise a členské 
státy měly při formulaci budoucího 
výhledového scénáře v oblasti energie 
přihlížet k výsledkům hodnocení 
souvisejících s plynem z nekonvenčních 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. uvědomuje si značná environmentální 
a zdravotní rizika plynu z nekonvenčních 
zdrojů a vyzývá členské státy, aby na 
veškeré související aktivity vyhlásily 
moratorium, a to až do doby, kdy Komise 
a členské státy budou mít hotové 
kompletní vědecké posudky dopadů 
souvisejících s plynem z nekonvenčních 
zdrojů; každé rozhodnutí o zrušení 
vnitrostátního moratoria bude muset 
výsledky těchto vědeckých posudků 
zohlednit;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů by mohl mít určitou roli v budoucí
skladbě zdrojů energie EU, ovšem za 
předpokladu, že bude provedeno zevrubné 
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výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

posouzení jeho potenciálních přínosů a 
rizik; zdůrazňuje, že veškerá podpora 
využívání zdrojů nekonvenčního plynu 
musí brát v úvahu právní problematiku, 
posouzení životního cyklu,
environmentální dopady a ekonomickou 
životaschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů; před zahájením 
těžby plynu z nekonvenčních zdrojů musí 
být ovšem provedeno komplexní 
posouzení rizik a hodnocení dopadů, jež 
důkladně prověří vlivy na životní prostředí 
a vyjasní v této souvislosti všechny 
nedořešené otázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 355
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
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zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů; poukazuje v této 
souvislosti na to, že vývoj těžebních 
technologií stále probíhá a že další 
výzkum a vývoj může vést k lepším a 
čistším postupům;

Or. nl

Pozměňovací návrh 356
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů může mít určitou roli v budoucí 
skladbě zdrojů energie EU, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při formulaci 
budoucích výhledových scénářů v oblasti 
energie přihlížely k vývoji souvisejícímu s 
plynem z nekonvenčních zdrojů, a to i se 
zřetelem k možným dopadům jeho těžby 
na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Or. ro

Pozměňovací návrh 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, že pro zajištění 
udržitelné výroby se může jako potřebné 
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výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

ukázat vyhodnocení a úprava rámce 
politiky, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby při formulaci budoucích výhledových 
scénářů v oblasti energie přihlížely 
k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů by mohl mít určitou, velmi 
omezenou roli v budoucí skladbě zdrojů 
energie EU, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji a environmentálním 
aspektům souvisejícím s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že zemní plyn 
z nekonvenčních zdrojů má svoji roli 
v budoucí skladbě zdrojů energie EU, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
formulaci budoucích výhledových scénářů 
v oblasti energie přihlížely k vývoji 
souvisejícímu s plynem z nekonvenčních 
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zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při formulaci budoucích 
výhledových scénářů v oblasti energie 
přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem 
z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má důležitou roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při formulaci 
budoucích výhledových scénářů v oblasti 
energie přihlížely k vývoji souvisejícímu 
s plynem z nekonvenčních zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 361
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě 
zdrojů energie EU, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při formulaci 
budoucích výhledových scénářů v oblasti 
energie přihlížely k vývoji souvisejícímu 
s plynem z nekonvenčních zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních 
zdrojů má významnou roli v budoucí 
skladbě zdrojů energie EU, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při formulaci 
budoucích výhledových scénářů v oblasti 
energie přihlížely k vývoji souvisejícímu 
s plynem z nekonvenčních zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. souhlasí s Komisí, že podíl jaderné 
energie bude i nadále významný, protože 
některé členské státy stále považují 
jadernou energii za bezpečný, spolehlivý a 
cenově dostupný zdroj nízkouhlíkové 
výroby elektřiny; uznává, že z analýzy 
scénářů vyplývá, že jaderná energie může 
přispět k nižším systémovým nákladům a 
cenám elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. souhlasí s Komisí, že jaderná energie 
se bude i nadále podílet na skladbě zdrojů 
elektřiny vyráběné v EU, protože 
nepřestává být klíčovým zdrojem 
nízkouhlíkové výroby elektřiny, a jak 
vyplývá z analýzy scénářů, může přispět k 
nižším systémovým nákladům a cenám 
elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. souhlasí s Komisí, že jaderná 
energie, kterou využívá většina členských 
států, přispívá k bezpečné, spolehlivé 
a konkurenceschopné výrobě elektřiny a 
snižuje systémové náklady a ceny 
elektřiny, což se odráží i v analýze 
scénářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje velký, i do budoucna 
platný význam jaderné energie jakožto 
hlavního zdroje energie, a to zejména 
s ohledem na úsilí o dosažení cíle EU 
v oblasti dekarbonizace;

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. poukazuje na to, že i hnědé uhlí má 
do budoucna své místo v rámci 
diverzifikace skladby energetických 
zdrojů; zdůrazňuje, že těžba hnědého uhlí 
zůstává konkurenceschopným odvětvím i 
v rámci současných cílů EU týkajících se 
změny klimatu a kromě toho má i výhodu 
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relativně příznivých těžebních nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 

vypouští se
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průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. vzhledem k omezeným zásobám 
zdrojů, nedostatečným skladovacím 
kapacitám, nevyřešeným problémům, jako 
jsou vysoké pořizovací náklady, snížení 
energetické účinnosti elektrárny (až o 
40 % energie vyrobené v jedné elektrárně) 
a environmentální rizika, nepředstavuje 
zachycování a ukládání CO2 (CCS) pro
EU volbu, chce-li EU rychle vybudovat 
energeticky účinné hospodářství založené 
na energii z obnovitelných zdrojů ve
shodě se svými cíli v oblasti klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být připraveno 
do roku 2030, pokud mají mít fosilní 
paliva ve skladbě zdrojů energie i nadále 

22. bere na vědomí, že zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) by mohlo hrát 
určitou roli na cestě k dosažení cílů pro 
rok 2050 a cílů dekarbonizace; obává se 
nicméně nevyřešených problémů, jako
jsou blíže nevysvětlené prodlevy v oblasti 
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významnou úlohu; podtrhuje, že CCS je 
rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

vývoje, vysoké pořizovací náklady a 
environmentální rizika; zdůrazňuje, že 
CCS pravděpodobně nebude připraveno ke 
komerčnímu využití dříve než v roce 2030, 
a doporučuje proto, aby se s CCS jako 
prostředkem snižování CO2 počítalo ve
scénářích jen velmi obezřetně; podtrhuje, 
že CCS by mohlo být významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS je v současnosti stále 
ještě předmětem výzkumu a vývoje; 
konstatuje, že CCS či jiné alternativní 
technologie by v budoucnu mohly 
představovat významné možnosti 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou a ve 
spojení s biomasou by mohlo poskytovat 
„uhlíkově negativní“ hodnoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být připraveno 
do roku 2030, pokud mají mít fosilní paliva 
ve skladbě zdrojů energie i nadále 
významnou úlohu; podtrhuje, že CCS je 
rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů dekarbonizace do roku 2050; 
zdůrazňuje, že CCS musí být připraveno a 
hospodářsky životaschopné do roku 2030, 
pokud mají mít fosilní paliva ve skladbě 
zdrojů energie i nadále úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých energeticky 
náročných odvětví, jako je rafinace ropy, 
tavení hliníku a výroba cementu;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by se mělo začít 
využívat v komerčním měřítku do roku 
2020, pokud má být do roku 2030 plně 
připraveno a pokud mají mít fosilní paliva 
ve skladbě zdrojů energie i nadále 
významnou úlohu; podtrhuje, že CCS je 
rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

Or. de
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Pozměňovací návrh 374
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty; konstatuje, že rozvoj této 
technologie musí být trvale spojen 
s rozvojem průmyslových metod využívání 
CO2, přičemž se domnívá, že v kontextu 
zachování důležité role fosilních paliv ve 
skladbě energetických zdrojů EU se nelze 
omezovat výlučně na CCS, nýbrž že je 
třeba vyvinout veškeré úsilí k urychlení 
rozvoje celého spektra čistých uhlíkových 
technologií;

Or. pl

Pozměňovací návrh 375
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být vyvinuto 
tak, aby bylo ekonomicky efektivní, 
bezpečné a udržitelné, a mělo by být 



AM\913608CS.doc 71/151 PE496.501v01-00

CS

nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Technologie zachycování a ukládání uhlíku by neměla být vyvíjena a zaváděna za každou 
cenu, nýbrž pouze tehdy, bude-li bezpečná, ekonomicky efektivní (musí být využito i 
soukromých zdrojů financování) a udržitelná.

Pozměňovací návrh 376
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam zachycování a 
ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, pokud mají mít 
fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i 
nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je rovněž významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

22. zdůrazňuje velký význam zachycování 
a ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení 
cílů pro rok 2050 a cílů dekarbonizace; 
zdůrazňuje, že CCS by mělo být 
připraveno do roku 2030, protože fosilní 
paliva budou mít ve skladbě zdrojů energie 
i nadále významnou úlohu; podtrhuje, že 
CCS je velmi významnou možností 
dekarbonizace některých odvětví těžkého 
průmyslu a ve spojení s biomasou by 
mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že pro seznamování 
s možnostmi CCS a pro zajištění toho, aby 
tato technologie začala být v Evropě po 
roce 2020 co nejrychleji zaváděna, je 
důležitá politická akce, veřejné 
financování a odpovídající cena uhlíku; 
podtrhuje v význam předváděcího 
programu EU, který má u veřejnosti 
zajistit přijetí a podporu CCS jakožto 
důležité technologie pro snižování 
množství emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že plán dosažení nižšího 
množství emisí uhlíku vyžaduje výstavbu 
moderních a účinných elektráren a 
modernizaci starých elektráren, aby byly 
připraveny na zavedení technologie CCS, 
a že vzhledem k narůstajícímu, avšak 
nepředvídatelnému a nepravidelnému 
podílu energie z obnovitelných zdrojů jsou 
k zajištění bezpečnosti a stability sítě 
nezbytné flexibilně fungující elektrárny 
na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Kathleen Van Brempt
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že dokud bude existovat 
poptávka po produktech ze surové ropy, je 
důležité, aby si Evropa udržela své 
postavení v rámci rafinérského průmyslu, 
a to nejen s ohledem na odvětví, která se 
podílejí na rafinaci ropy nebo 
zpracovávají její produkty, ale také 
s ohledem na zachování zaměstnanosti 
v těchto odvětvích a environmentální 
aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. v souvislosti s tím, že lze 
předpokládat další celosvětové využívání 
uhlí coby zdroje energie, je znepokojen
pomalým rozvojem a zaváděním
technologií zachycování a ukládání CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Komisi, aby umožnila a 
podpořila sdílení poznatků a spolupráci 
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v rámci EU i v mezinárodním rozměru s 
cílem podchytit v rámci takto široce 
sdílených demonstračních projektů 
v oblasti CCS co nejlepší technologické 
výsledky; vyzývá Komisi, aby podpořila 
investice do potrubní infrastruktury, které 
by měly být provedeny co nejdříve, aby 
koordinovala přeshraniční plánování tak, 
aby od roku 2020 bylo možné využívat 
úložišť CO2, a aby zahájila výzkum, jehož 
cílem by byla charakterizace skladovacích 
kapacit v Evropě; vyzývá Komisi, aby 
aktivně spolupracovala s členskými státy a 
průmyslem na výměně informací o 
přínosech a bezpečnosti CCS a budovala 
tak důvěru veřejnosti v tuto technologii;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. konstatuje, že pokud jde o suroviny, 
je evropský chemický průmysl závislý na 
vnějších zdrojích ropy a zemního plynu a 
má zájem na využívání jejich alternativ, 
jako je černé a hnědé uhlí, což by mohlo 
znamenat větší bezpečnost v oblasti 
dodávek surovin a rovněž 
environmentální přínosy, zejména při 
využití moderních technologií jejich 
zpracování, které kombinují uhlí pro 
výrobu chemických látek s energií 
z obnovitelných zdrojů a umožňují tak 
provozovat vysoce flexibilní polygenerační 
zařízení, která vyrábějí jak elektřinu, tak i 
chemické látky;

Or. en



AM\913608CS.doc 75/151 PE496.501v01-00

CS

Pozměňovací návrh 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti; podtrhuje rovněž 
zjištění uvedené v energetickém plánu, že 
ropa pravděpodobně zůstane součástí 
skladby zdrojů energie i v roce 2050 a 
bude využívána hlavně jako jedno z paliv 
v dálkové osobní a nákladní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné rozvíjení a využívání domácích 
zdrojů energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti, a měly by proto 
při definování energetické politiky EU 
představovat prioritu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, má klíčový význam 
z hlediska energetické bezpečnosti EU i 
jejích jednotlivých členských států;

Or. pl

Pozměňovací návrh 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a infrastruktury nezbytné pro 
stabilní dodávku domácí nebo dovezené 
energie mohou přispět k větší energetické 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích a 
regionálních zdrojů energie a 
konkurenceschopnost infrastruktury 
nezbytné pro stabilní dodávku domácí nebo 
dovezené energie, včetně rafinace, mohou 
přispět k větší energetické bezpečnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 388
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácí nebo dovezené energie, 
včetně rafinace, mohou přispět k větší 
energetické bezpečnosti;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a 
udržitelné využívání domácích zdrojů 
energie a konkurenceschopnost 
infrastruktury nezbytné pro stabilní 
dodávku domácích nebo dovezených 
zdrojů energie, včetně rafinace, mohou 
přispět k větší energetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropa 
udržela svou přítomnost v oblasti domácí 
rafinace, aby byla schopna zajišťovat 
bezpečnost dodávek a určovala 
celosvětové normy týkající se kvality 
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rafinace paliv a dodržování 
environmentálních požadavků a aby bylo 
zajištěno dodávání materiálů pro 
následná odvětví, jako je petrochemický 
průmysl, a tím i příspěvek k růstu a 
zaměstnanosti v EU; zdůrazňuje 
nezbytnost doplňujících politických 
opatření, která napomohou boji proti 
sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu a asymetrickým podmínkám 
hospodářské soutěže, které v tomto odvětví 
existují za hranicemi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost těm regionům 
členských států, v nichž je v současné 
době uhlí hlavním zdrojem výroby energie 
nebo v nichž je produkce uhlí a výroba 
elektřiny v uhelných elektrárnách 
zásadním regionálním zdrojem 
zaměstnanosti; domnívá se, že pokud mají 
obyvatelé těchto regionů přijmout scénáře 
uvedené v energetickém plánu do roku 
2050, budou nutná doplňující sociální 
opatření podporovaná EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)



AM\913608CS.doc 79/151 PE496.501v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že nové jaderné 
technologie by mohly výrazně přispět 
k výrobě bezpečné, čisté a levné energie, a 
měly by být proto podporovány; jejich 
vývoj musí být provázen dodržováním 
přísných norem týkajících se bezpečnosti 
jaderných zařízení a zároveň s tím musí 
být podporován i výzkum a vývoj 
inovativních postupů nakládání 
s odpadem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. souhlasí s Komisí, že jaderná energie 
bude hrát v dodávkách energie pro EU i 
nadále klíčovou úlohu, že nepřestává být 
klíčovým zdrojem nízkouhlíkové výroby 
elektřiny a že v těch členských státech, ve 
kterých je využívána, přispívá významným 
způsobem k transformaci energetického 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je toho názoru, že v prostředí 
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udržitelné energetiky a na cestě, která 
tímto směrem vede, není místo pro 
energetické zdroje, které jsou nebezpečné 
nebo způsobují závažné znečištění, 
zejména v dlouhodobém měřítku; 
zdůrazňuje proto, že na výstavbu nových 
uhelných či jaderných elektráren nesmí 
být přidělovány žádné finanční prostředky 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že vyšší energetická 
účinnost by usnadnila správu 
distribučních a přenosových sítí; 
zdůrazňuje proto, že energetická účinnost 
by se měla stát klíčovou prioritou při 
modernizaci energetické infrastruktury; 

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby v 
příštím víceletém finančním rámci 
významně zvýšily částky vyhrazené na 
opatření týkající se energetické účinnosti;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 396
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový) (za podnadpisem „Globální výzvy v oblasti energetiky“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že budoucí evropská 
zahraniční politika v oblasti energetiky 
musí být utvářena na úrovni Unie, aby 
nedocházelo k jednání v rozporu 
s právními předpisy EU o jednotném trhu 
s energií a aby se posílila vyjednávací 
pozice jednotlivých členských států vůči 
třetím zemím;

Or. de

Pozměňovací návrh 397
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie; 
připomíná, že změna klimatu je 
celosvětovou výzvou, a že nově přijímané 
mezinárodní závazky ze strany dalších 
zemí, zvláště pak ze strany zemí 
produkujících největší množství uhlíku, by 
měly být z tohoto důvodu v souladu 
s dlouhodobou politikou EU v oblasti 
klimatu, aby nedocházelo k únikům 
uhlíku a k nepříznivým dopadům na 
evropskou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a 
na změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti změny klimatu 
a energetiky, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
udržitelné dodávky energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zároveň zajistit bezpečné, 
zabezpečené a diverzifikované dodávky 
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zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a že bude-li jednat 
sama, nemusí se všechny očekávané 
přínosy dostavit, a zároveň připomíná 
závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a zároveň připomíná 

24. uznává skutečnost, že EU působí v 
globálním kontextu, a že pokud by jednala 



AM\913608CS.doc 85/151 PE496.501v01-00

CS

závěry Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku z listopadu roku 2011 o 
posílení vnějšího rozměru energetické 
politiky EU, dále připomíná potřebu širšího 
a koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

sama, k dosažení stanovených cílů by to 
nevedlo, a zároveň připomíná závěry Rady 
pro dopravu, telekomunikace a energetiku 
z listopadu roku 2011 o posílení vnějšího 
rozměru energetické politiky EU, dále 
připomíná potřebu širšího a 
koordinovanějšího přístupu EU k 
mezinárodním vztahům v oblasti 
energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na 
změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a 
únikem uhlíku a zachovat a prosazovat 
nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a 
zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a 
diverzifikované dodávky energie;

Or. sl

Pozměňovací návrh 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby co nejdříve
předložila další posouzení, ve kterém 
představí návrhy doporučených opatření, 
jimiž by bylo možné předejít riziku úniků 
uhlíku v důsledku přemisťování výroby
mimo EU, a ve kterém především posoudí
další scénáře pro případ, že k dalším 
celosvětovým opatřením v oblasti 
snižování emisí uhlíku dojde pouze 
v omezené míře, nebo k nim nedojde 
vůbec;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Sabine Wils, Marisa Matias
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu;
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve
Středozemním moři a v oblasti Arktidy;
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. bere na vědomí intenzivnější 
průzkumnou činnost na nalezištích ropy a 
plynu ve Středozemním moři a v oblasti
Arktidy; domnívá se, že EU by měla 
podporovat vytváření mezinárodního 
právního rámce pro ochranu Vysoké 
Arktidy, stejně jako tomu bylo v případě 
Antarktidy ve Smlouvě o Antarktidě a v 
Protokolu o ochraně životního prostředí;
u ostatních částí Arktidy ve výlučných 
ekonomických zónách členských států EU 
a Evropského hospodářského prostoru je
naléhavě nutné, aby navrhované nařízení
pro bezpečnost těžby ropy a zemního 
plynu v pobřežních vodách obsahovalo 
požadavky pro vrtnou činnost, které
zajistí, že vzdálené oblasti nebudou 
vystaveny vyššímu riziku než ostatní 
oblasti a že při udělování povolení budou 
patřičně zohledněny extrémní pracovní
podmínky, jako je dlouhodobá tma, 
chladno či hluboké vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy;

25. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit politiku 
a zavést opatření, jež zajistí energetickou 
nezávislost EU, a než jí bude dosaženo, 
povedou ke snížení dovozu energie; 
zdůrazňuje proto, že je důležité přejít 
k účinně fungujícímu hospodářství, které 
bude založeno téměř výhradně na 
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domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
které by podle scénářů umožnilo do roku 
2050 snížit náš dovoz energie na třetinu 
(ze 75 % na 25 %); varuje před veškerými 
investicemi, které by mohly vést k uvíznutí 
v závislosti na jakémkoli druhu fosilních 
či jaderných paliv; žádá, aby byl vydán 
zákaz provádění průzkumů na nalezištích 
ropy a plynu ve Středozemním moři a 
v oblasti Arktidy;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy;
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a zvýšením energetické účinnosti
omezit závislost na dovozu; zdůrazňuje 
proto vzrůstající význam rozsáhlých 
evropských zdrojů větrné energie 
vyráběné na moři a mořské energie, které 
budou v budoucnu významnou měrou 
přispívat k uspokojování energetických 
potřeb Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; bere 
na vědomí provádění průzkumu nalezišť 
ropy a plynu ve Středozemním moři a 
v oblasti Arktidy; poukazuje na to, že 
politika EU v oblasti těžby ropy a zemního
plynu na moři musí být v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu;
domnívá se, že je naléhavě zapotřebí 
vytvořit politiku EU na podporu vytvoření 
mezinárodního právního rámce pro 
ochranu arktického regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, čehož bude 
dosaženo především prosazováním 
energetických úspor a energie 
z obnovitelných zdrojů, která spolu 
s dalšími alternativními zdroji energie,
omezí závislost na dovozu; konstatuje, že
vzrůstá zájem o průzkum nalezišť ropy a 
plynu ve Středozemním moři a v oblasti 
Arktidy; domnívá se, že je naléhavě nutné 
vytvořit politiku EU v oblasti těžby ropy a 
zemního plynu na moři s důrazem na 
environmentální rizika, která zahrne též 
vymezení výlučných ekonomických zón 
členských států EU a příslušných třetích 
zemí v souladu s Úmluvou OSN o 
mořském právu, jejímiž signatáři jsou 
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všechny členské státy EU i EU jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie a následně i 
energetickou soběstačnost, a to 
prostřednictvím alternativních a/nebo 
domácích zdrojů energie, a omezit 
závislost na dovozu; zdůrazňuje proto 
vzrůstající význam průzkumu nalezišť ropy 
a plynu ve Středozemním moři a v oblasti 
Arktidy; domnívá se, že je naléhavě nutné 
vytvořit komplexní politiku EU v oblasti 
těžby ropy a zemního plynu na moři, 
včetně vymezení výlučných ekonomických 
zón členských států EU a příslušných 
třetích zemí v souladu s Úmluvou OSN o 
mořském právu, jejímiž signatáři jsou 
všechny členské státy EU i EU jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
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průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu s 
Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři; domnívá se, že je 
naléhavě nutné vytvořit politiku EU v 
oblasti těžby ropy a zemního plynu na 
moři, včetně vymezení výlučných
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu s 
Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

Or. sl

Pozměňovací návrh 411
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit 
politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných 
ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu s 
Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž 
signatáři jsou všechny členské státy EU i 
EU jako celek;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU 
bezpečnost dodávek energie, a to 
prostřednictvím alternativních zdrojů 
energie, a omezit závislost na dovozu; 
zdůrazňuje proto vzrůstající význam 
průzkumu nalezišť ropy a plynu ve 
Středozemním a Černém moři a v oblasti 
Arktidy; domnívá se, že je naléhavě nutné 
vytvořit politiku EU v oblasti těžby ropy a 
zemního plynu na moři, včetně vymezení 
výlučných ekonomických zón členských 
států EU a příslušných třetích zemí v 
souladu s Úmluvou OSN o mořském 
právu, jejímiž signatáři jsou všechny 
členské státy EU i EU jako celek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. naléhavě vyzývá k velké obezřetnosti 
při zvažování možností těžby ropy a plynu 
v oblasti Arktidy; vzhledem k velké 
křehkosti a nepostradatelnosti tamních 
oblastí, zvláště pak ve Vysoké Arktidě, by 
se zde vrty měly provádět pouze v případě, 
že se na základě důkladně provedené 
vědecké analýzy rizik ukáže, že lze vyloučit 
všechny typy ohrožení životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. žádá Komisi, aby do energetického 
plánu do roku 2050 zahrnula i země 
Evropského energetického společenství, 
neboť tyto země i EU usilují o vybudování 
plně integrovaného vnitřního trhu 
s elektřinou a plynem a uplatňují acquis 
EU v oblasti energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 
ekonomických zón se ve vztahu k třetím 

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 
ekonomických zón se ve vztahu k třetím 
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zemím stane třecí plochou a že by si EU v 
tomto ohledu měla zachovat vysokou 
úroveň svých politických schopností; 
zdůrazňuje, že energie by měla sloužit jako 
katalyzátor míru, spolupráce a stability;

zemím stane třecí plochou a že by se EU 
měla snažit předcházet mezinárodním 
neshodám politikou environmentální 
ochrany právně zakotvené v rámci 
mezinárodního práva; zdůrazňuje, že 
energie by měla sloužit jako katalyzátor 
environmentální integrity arktické oblasti, 
míru, spolupráce a stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 
ekonomických zón se ve vztahu k třetím 
zemím stane třecí plochou a že by si EU v 
tomto ohledu měla zachovat vysokou 
úroveň svých politických schopností; 
zdůrazňuje, že energie by měla sloužit jako 
katalyzátor míru, spolupráce a stability;

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 
ekonomických zón se ve vztahu k třetím 
zemím stane třecí plochou a že by si EU v 
tomto ohledu měla zachovat vysokou 
úroveň svých politických schopností a 
vytvořit pevný právní rámec, který by 
umožňoval těmto neshodám předcházet; 
zdůrazňuje, že energie by měla sloužit jako 
katalyzátor míru, spolupráce, bezpečnosti 
dodávek energie, udržitelného růstu a 
stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k 
vrtání a vymezování výlučných 
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ekonomických zón se ve vztahu k třetím 
zemím stane třecí plochou a že by si EU v 
tomto ohledu měla zachovat vysokou 
úroveň svých politických schopností; 
zdůrazňuje, že energie by měla sloužit jako 
katalyzátor míru, spolupráce a stability;

ekonomických zón se ve vztahu k třetím 
zemím stane třecí plochou; zdůrazňuje, že 
energie by měla sloužit jako katalyzátor 
míru, udržitelného růstu, spolupráce a 
stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připouští význam široké spolupráce 
v arktickém regionu, zejména mezi 
zeměmi z euroatlantické oblasti; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila ucelené 
posouzení přínosů a rizik, pokud jde o 
působení EU v arktické oblasti;

27. připouští význam široké spolupráce 
v arktickém regionu, zejména mezi 
zeměmi z euroatlantické oblasti; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila ucelené 
posouzení přínosů a rizik, pokud jde o 
působení EU v arktické oblasti, ve kterém 
zváží mimo jiné též možnosti politiky 
právní ochrany životního prostředí 
neobydlených oblastí Vysoké Arktidy 
v okolí Severního pólu v rámci 
mezinárodního práva, podobně jako je 
tomu v Protokolu o ochraně životního 
prostředí připojeného ke Smlouvě o 
Antarktidě, a podpory mezinárodní 
vědecké spolupráce v arktickém regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připouští význam široké spolupráce 27. připouští význam široké spolupráce v 
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v arktickém regionu, zejména mezi 
zeměmi z euroatlantické oblasti; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila ucelené 
posouzení přínosů a rizik, pokud jde o 
působení EU v arktické oblasti;

arktickém regionu a potřebu dohody o 
zvláštním režimu, který by řádným
způsobem zohledňoval ekologickou 
citlivost tohoto regionu, a to zejména mezi 
zeměmi z euroatlantické oblasti; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila ucelené 
posouzení přínosů a rizik, pokud jde o 
působení EU v arktické oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. žádá, aby byl energetický plán EU-
Rusko založen na zásadě oboustranného 
respektu a vzájemnosti, aby vycházel 
z pravidel Světové obchodní organizace, 
Smlouvy o energetické chartě a pravidel 
třetího energetického balíčku; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu ke všem podnikům 
v odvětví energetiky, které působí na 
území Unie, zavedla a účinně uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže EU; v tomto 
ohledu vítá nedávné vyšetřování 
protisoutěžního jednání společnosti 
Gazprom a vyjadřuje politování nad 
politicky motivovaným nařízením Ruské 
federace, jež ruským energetickým 
společnostem zakazuje spolupracovat 
s orgány EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní soubor krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých priorit 
energetické politiky ve vztahu ke svým 
sousedům s cílem vytvořit společnou 
právní oblast založenou na zásadách 
acquis a na pravidlech a normách 
vnitřního trhu s energií; zdůrazňuje 
důležitost dalšího rozšiřování Evropského 
energetického společenství a vytvoření 
právních kontrolních mechanismů 
umožňujících řešení nedostatečného 
uplatňování acquis;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že diverzifikace by měla 
přinést nové zdroje ropy, zemního plynu 
a elektřiny nepocházející z Ruska pro ty 
členské státy, které jsou nadměrně závislé 
na tomto jediném dodavateli; zdůrazňuje, 
že z celkové spotřeby plynu v EU 
představuje ruský plyn 24 %, avšak ve 
dvanácti z 27 členských států tento podíl 
dosahuje 48 % až 100 %, a má tudíž přímý 
dopad na energetickou bezpečnost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski
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Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. připomíná Komisi, že energetická 
politika EU musí být v souladu s dalšími 
prioritními politikami Unie, včetně politik 
bezpečnosti a sousedství a zahraniční, 
obchodní a rozvojové politiky, aby byla 
zajištěna její účinnost i soudržnost 
a důvěryhodnost zahraniční politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje význam jednotného 
vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje 
roli Komise v koordinaci a podpoře 
opatření členských států;

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky;
žádá, aby Rada, Komise a ESVČ 
spolupracovaly těsněji, aby tak byly 
schopny v otázkách zahraničních politiky, 
které se týkají energetiky, mluvit a jednat 
jednotně a koordinovat opatření členských 
států; podtrhuje potřebu vytvořit v rámci 
ESVČ panel pro energetickou politiku a 
zapojit delegace EU do diplomatických 
jednání o energetice přímo v daných 
místech; PŘIPOMÍNÁ, že Evropský 
parlament by měl být pravidelně 
informován o vývoji v této oblasti;  

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera



AM\913608CS.doc 97/151 PE496.501v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje význam jednotného 
vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje 
roli Komise v koordinaci a podpoře 
opatření členských států;

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
je toho názoru, že s ohledem na vzrůstající 
vliv rozvíjejících se ekonomik na 
globálních energetických trzích a 
narůstání jejich energetické poptávky je 
nezbytné, aby jednání EU s těmito 
partnery byla komplexní a zahrnovala 
všechny oblasti energetiky; zdůrazňuje 
význam jednotného vystupování EU vůči 
třetím stranám, pokud jde o energetické 
otázky; podtrhuje roli Komise v koordinaci 
a podpoře opatření členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje význam jednotného 
vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje 
roli Komise v koordinaci a podpoře 
opatření členských států;

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy uplatňovaly vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky, přístup 
Společenství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje význam jednotného 
vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje 
roli Komise v koordinaci a podpoře 
opatření členských států;

28. zdůrazňuje význam posilování 
spolupráce a dialogu s dalšími 
strategickými partnery v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje význam jednotného 
vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje 
roli Komise v koordinaci a podpoře 
opatření členských států; konstatuje, že 
v dlouhodobém horizontu musí Evropská 
unie zlepšit koordinaci, pokud jde o 
kupování energie od třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že zajištění a bezpečnost 
tradičních (např. jaderných) nebo nových 
zdrojů energie (např. ropa a plyn 
z nekonvenčních zdrojů) nepřipouští 
žádný kompromis, a domnívá se, že EU by 
měla pokračovat ve svém úsilí o 
posilování rámce pro zajištění a 
bezpečnost dodávek energie a stanout 
v čele mezinárodních snah na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
snahou členských států propojovat a 
slučovat své vnitrostátní trhy 
prostřednictvím investic do infrastruktury 
a přijímání společných nařízení je třeba 
rovněž vyvíjet trvalé úsilí o spolupráci s 
Ruskem s cílem určit kreativní a 
oboustranně přijatelná opatření, která by 
vedla ke zmenšení rozdílů mezi těmito 
dvěma energetickými trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že v souvislosti 
s přesouváním dodávek energie do 
rozvíjejících se zemí by EU měla navázat 
intenzivní dialog a spolupráci se zeměmi 
BRICS týkající se energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie, čistého 
uhlí, zachycování a ukládání CO2 (CCS), 
inteligentních sítí, výzkumu jaderného 
štěpení a jaderné bezpečnosti; EU by měla 
rovněž vypracovat jasnou politiku 
spolupráce s těmito zeměmi v oblasti 
výzkumu a inovací v energetice;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS by mohl být 
účinným nástrojem snižování množství 
emisí skleníkových plynů; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby bezodkladně 
navrhla strukturální opatření pro posílení 
systému ETS, a znovu opakuje svou výzvu 
ke zrušení nejméně 1,4 miliardy 
povolenek vydaných v rámci systému 
ETS, aby tak zůstaly zachovány pobídky 
k investicím do opatření na podporu 
energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů; domnívá se, že,
budeme-li při transformaci svého
energetického systému spoléhat pouze na
systém obchodování s emisemi (ETS),
bude to nutně znamenat vysokou cenu 
uhlíku, která by mohla zvýšit riziko úniků 
uhlíku; z toho důvodu se domnívá, že je 
třeba prostřednictvím dalších opatření
podpořit energetickou účinnost a energii z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 

29. uznává, že systém ETS je klíčovým, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je naléhavě zapotřebí dále 
zdokonalit; jako první krok v tomto ohledu 
vítá Komisí předložený návrh na revizi 
aukčního profilu; doporučuje, aby byly 
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energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

uskutečněny strukturální reformy, které 
povedou k trvalému řešení problému 
nadměrné nabídky; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny elektřiny 
a na konkurenceschopnost energeticky 
náročných odvětví; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je v současnosti 
hlavním, i když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování emisí skleníkových 
plynů a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je naléhavě zapotřebí dále 
zdokonalit, aby se ustálila cena uhlíku a 
investorům v oblasti nízkouhlíkových 
technologií byl vyslán správný signál; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evropským průmyslovým odvětvím 
umožnily rozvíjet inovativní technologická 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 



PE496.501v01-00 102/151 AM\913608CS.doc

CS

emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; podotýká, že 
jakékoli další zlepšování nebo změny 
v ETS musí zohlednit režim, který bude 
platit po roce 2020, a vyžadovaly by 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi, aby se v souvislosti s dalším 
otevíráním vnitřních evropských trhů 
s energií, které ovšem nesmí oslabit 
současné cíle systému ETS, zabývala 
rovněž novými modely trhu s elektřinou 
s cílem zamezit nepřijatelně vysokému 
nárůstu tržních cen způsobenému tím, že 
by se do nich promítla cena uhlíku; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
evropským průmyslovým odvětvím 
umožnily rozvíjet inovativní technologická 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že dobře fungující systém ETS 
může poskytovat pobídky pro investice do 
energie z obnovitelných zdrojů; konstatuje, 
že ETS potřebuje další strukturální 
zdokonalení; podotýká, že změny v ETS 
by vyžadovaly pečlivé posouzení dopadu 
na ceny elektřiny a na 
konkurenceschopnost energeticky 
náročných odvětví; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení a 
podporovaly je;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je důležitým, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do trvale 
udržitelných technologií; konstatuje, že 
ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, že 
pouze strukturální změny v ETS by 
vyžadovaly pečlivé posouzení sociálních, 
environmentálních a ekonomických 
dopadů; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby evropským průmyslovým odvětvím 
umožnily rozvíjet inovativní, bezpečná a 
trvale udržitelná technologická řešení; 
vyzývá Komisi, aby navrhla strukturální 
opatření pro posílení systému ETS, jak to 
v podobě směrnice o energetické účinnosti 
učinily Rada a Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS byl vytvořen jako tržní způsob 
omezování emisí a mělo by být umožněno, 
aby tímto způsobem fungoval; podotýká, 



PE496.501v01-00 104/151 AM\913608CS.doc

CS

elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit, aby došlo 
k podstatnému posílení tržních pobídek 
k investování do nízkouhlíkových 
technologií a k jejich používání; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do bezpečných a 
trvale udržitelných nízkouhlíkových 
technologií; konstatuje, že ETS je třeba 
dále zdokonalit; podotýká, že jakékoli 
strukturální změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení svých 
environmentálních, ekonomických a 
sociálních důsledků, jakož i dopadu na 
ceny elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní, bezpečná a trvale udržitelná
technologická řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit, aby se 
snížily emise a stimulovaly investice do 
nízkouhlíkových technologií; podotýká, že 
jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;



PE496.501v01-00 106/151 AM\913608CS.doc

CS
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Pozměňovací návrh 440
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit, nebo tento 
systém nahradit zavedením alternativních 
opatření; podotýká, že jakékoli změny 
v ETS by vyžadovaly pečlivé posouzení 
dopadu na ceny elektřiny a na 
konkurenceschopnost energeticky 
náročných odvětví; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí; konstatuje, že ETS je třeba dále 
zdokonalit; podotýká, že jakékoli změny 
v ETS by vyžadovaly pečlivé posouzení 
dopadu na ceny elektřiny a na 
konkurenceschopnost energeticky 
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elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

náročných odvětví; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 442
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 
inovativní technologická řešení;

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i 
když nikoli jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových 
emisí a podporu investic do 
nízkouhlíkových technologií; konstatuje, 
že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, 
že jakékoli změny v ETS by vyžadovaly 
pečlivé posouzení dopadu na ceny 
elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví v každém 
členském státě; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby evropským průmyslovým 
odvětvím umožnily rozvíjet inovativní 
technologická řešení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 443
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Evropskou komisi, aby přijala 
jednotnou a konzistentní politiku pro ta 
odvětví evropského průmyslu, která jsou 
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ohrožena výší nákladů spojených s 
nepřímými emisemi CO2, a zamezila tak 
zvětšování rozdílu mezi energeticky 
citlivými odvětvími v silných ekonomikách 
a odvětvími, která fungují v členských 
státech, jež se potýkají s důsledky dluhové 
krize;

Or. el

Pozměňovací návrh 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
snižováním množství CO2 v atmosféře 
hrají důležitou roli půda a lesy a jejich 
schopnost CO2 absorbovat, a v rámci 
budoucího vývoje systému ETS by se 
s nimi mělo také počítat;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. považuje to za nezbytné pro 
dlouhodobou stabilizaci ceny uhlíku, 
která je výrazně vyšší než dnes;

Or. en
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Pozměňovací návrh 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zdůrazňuje, 
že EU musí znát důsledky situace, kdy by 
se nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu, současně však 
také zdůrazňuje, že v oblasti změny 
klimatu musí EU jednat v každém 
případě, aby uspořila náklady a zajistila 
přínosy pro životní prostředí, pracovní 
příležitosti a výhody pro průmysl plynoucí 
z vůdčí pozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zdůrazňuje, 
že EU musí znát důsledky situace, kdy by 
se nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu; zdůrazňuje, že 
v oblasti změny klimatu musí EU jednat 
bez ohledu na dosažení celosvětové 
dohody o změny klimatu, a to z důvodu 
úspor nákladů na fosilní paliva a 
významných přínosů spojených 
s podporou energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 448
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; konstatuje, 
že pouze celosvětově závazná dohoda 
může vést k úspěchu politiky v oblasti 
klimatu a že další jednostranné kroky by 
mohly vést k oslabení 
konkurenceschopnosti vlastního 
průmyslu; zastává názor, že diplomacie 
v oblasti klimatu by měla spadat pod 
záštitu Evropské služby pro vnější činnost 
(ESVČ); zdůrazňuje, že EU musí znát 
důsledky situace, kdy by se nepodařilo 
uzavřít globální dohodu ohledně změny 
klimatu;
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Pozměňovací návrh 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zdůrazňuje, 
že EU musí chápat fatální důsledky 
situace, kdy by se nepodařilo uzavřít 
globální dohodu ohledně změny klimatu, a 
dovést proto proces jednání, který 
v současnosti probíhá pomalu, 
k ambiciózní mezinárodní dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zdůrazňuje, 
že EU musí znát důsledky situace, kdy by 
se nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu; vyjadřuje proto 
politování nad tím, že plán neobsahuje 
scénář pro případ, že by se nepodařilo 
dosáhnout žádné dohody; zdůrazňuje 
riziko úniků uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že Evropská služba pro vnější 
činnost (ESVČ) by měla přispívat 
k posílení politiky EU v oblasti klimatu; 
zdůrazňuje, že EU musí znát důsledky 
situace, kdy by se nepodařilo uzavřít 
globální dohodu ohledně změny klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu, a vzít je v úvahu 
při vytváření politického rámce jak do 
roku 2030, tak i dále do roku 2050;

Or. en

Odůvodnění

EU musí tyto důsledky nejen znát, ale musí být na ně v případě neúspěchu jednání o globální 
dohodě o změně klimatu také připravena.

Pozměňovací návrh 455
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu, přičemž musí 
zohlednit zejména to, že neuzavření 
takové dohody by mohlo vést k větším 
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únikům uhlíku a v souvislosti s tím i ke 
zvýšení celosvětových emisí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu, a jaké by to mělo 
dopady na politiky EU v oblasti klimatu a 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí znát důsledky situace, kdy by se 
nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní 
roli v mezinárodních jednáních o 
globálním ujednání o klimatu; zastává 
názor, že diplomacie v oblasti klimatu by 
měla spadat pod záštitu Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že 
EU musí vyhodnotit důsledky situace, kdy 
by se nepodařilo uzavřít globální dohodu 
ohledně změny klimatu;
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Or. sl

Pozměňovací návrh 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. podtrhuje důležitost výzkumu na 
úrovni EU i členských států pro urychlení 
vývoje a pokroku nových technologií 
v oblasti energetiky a pro zachování 
vůdčího postavení EU v této oblasti, aby 
tak změny v energetickém systému 
přispěly k evropské agendě pro růst a 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že sektory, které nejsou 
součástí evropského systému pro 
obchodování s emisemi (ETS), způsobují 
zhruba 55 % evropských emisí 
skleníkových plynů, a zároveň i to, že 
v souvislosti se systémem ETS je nutno 
zajistit, aby také sektory, které nejsou jeho 
součástí, převzaly svůj díl odpovědnosti za 
snižování emisí; zdůrazňuje potřebnost 
politických pokynů na úrovni EU a 
konkrétních opatření pro řešení tohoto 
problému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 460
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá ke stanovení celoevropského 
závazného cíle v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, který by 
sloužil jako hlavní motor trvalé domácí 
dekarbonizace po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Romana Jordan

Návrh usnesení
Podnadpis 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výzkum, nové technologie a alternativní 
paliva

Výzkum, lidské zdroje, nové technologie a 
alternativní paliva

Or. sl

Pozměňovací návrh 462
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 
podotýká, že politiky různých členských 
států, jejichž cílem je podpora energie z 

vypouští se
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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 
vést finanční podpora energie z 
obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

(Přesunuto do bodu 11a.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 463
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících
s energetikou a v otázce výroby energie; 
podotýká, že politiky různých členských 
států, jejichž cílem je podpora energie 
z obnovitelných zdrojů, jsou úspěšné, ale 
zároveň čelí výzvám; zastává názor, že 
současné poměrně vysoké ceny fosilních 
paliv vedly přesto, že jsou již několik 
desetiletí dotovány, ke zvýšení cen energie, 
čímž se zvýšila potřeba rozvoje a využívání 
domácích udržitelných zdrojů; 
poznamenává však, že v některých 
členských státech může vést finanční 
podpora energie z obnovitelných zdrojů ke 
zvýšení cen energie; zdůrazňuje nicméně, 
že je to třeba chápat v souvislosti 
s celkovými přínosy, které jsou spojeny 
s rozvojem energie z obnovitelných zdrojů, 
mj. i s tím, že nevznikají náklady na CO2, 
s výnosy z obchodování na trhu s energií a 
s pozitivním dopadem efektu pořadí podle 
ekonomického přínosu na snižování 
velkoobchodních cen elektřiny; vyjadřuje 
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politování nad tím, že spotřebitelé s tímto 
přínosem často nebývají seznamováni, a 
naléhavě vyzývá tržní subjekty, aby tak 
činili; 

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a v otázce rozhodnutí 
souvisejících s výrobou energie; podotýká, 
že politiky různých členských států, jejichž 
cílem je podpora energie z obnovitelných 
zdrojů, by měly být chápány jako proces, 
při němž je vyvozováno poučení z 
pozitivních i negativních získaných 
zkušeností; zastává názor, že kolísavé a 
nejisté ceny fosilních paliv přispějí k
rozvoji energie z obnovitelných zdrojů, 
pokud budou odstraněny politické chyby 
a nedostatky ve fungování trhu; 
poznamenává však, že členské státy by při 
zavádění režimů podpory energie 
z obnovitelných zdrojů měly uplatňovat 
transparentní přístup přizpůsobený 
konkrétním podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že pouze plné náklady 
zajistí, aby investice do činností 
souvisejících s energetikou podpořily 
energetickou účinnost a úspory energie; 
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 kolísavé a nejisté ceny fosilních 
paliv přispějí k rozvoji energie z 
obnovitelných zdrojů, pokud budou 
odstraněny politické chyby a nedostatky ve 
fungování trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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, že 
podpora fosilních paliv a jaderné energie 
a nevyvážená finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů by mohla narušit 
hospodářskou soutěž a vést k vysokým 
cenám energie; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby v souladu s dohodou skupiny G-
20 dotace na neúčinná fosilní paliva 
postupně zrušily;
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Or. en

Pozměňovací návrh 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících
s energetikou a v otázce výroby energie; 
podotýká, že reformy politik některých 
členských států, jejichž cílem je podpora 
energie z obnovitelných zdrojů, přispěly 
k nejistotě investorů; zastává názor, že 
trend zvyšování cen fosilních paliv 
podporuje rozvoj energie z obnovitelných 
zdrojů; poznamenává, že finanční podpora 
energie z obnovitelných zdrojů vede
z dlouhodobého hlediska k nižším cenám 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 
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z obnovitelných zdrojů; poznamenává 
však, že v některých členských státech 
může vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

z obnovitelných zdrojů; poznamenává 
však, že v některých členských státech 
vede finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů ke zvyšování cen
energie; konstatuje, že dlouhodobé 
náklady spojené s dlouhodobou podporou 
energie z obnovitelných zdrojů nesou 
energeticky náročná průmyslová odvětví, 
což se přímo projevuje v nákladech na 
energii, kterou kupují;

Or. pl

Pozměňovací návrh 469
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli v 
otázce investic do činností souvisejících s 
energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících
s energetikou a v otázce výroby energie; 
podotýká, že politiky různých členských 
států, jejichž cílem je podpora energie 
z obnovitelných zdrojů, vykazují jak výzvy, 
tak příležitosti; zastává názor, že současné 
poměrně vysoké ceny fosilních paliv 
zvyšují ceny energie; poznamenává však, 
že v některých členských státech může vést 
finanční podpora energie z obnovitelných 
zdrojů i ke krátkodobému zvýšení cen 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie; zdůrazňuje, že je nutné 
prozkoumat možnost vytvoření 
celoevropského systému dotací energie 
z obnovitelných zdrojů, který by 
podporoval konkurenceschopné a trvale 
udržitelné technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
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energie; energie; domnívá se, že Unie by měla 
směřovat k harmonizované podpoře 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů ke zvýšení cen 
energie, což s sebou nese vyšší riziko 
energetické chudoby, 
nekonkurenceschopnosti průmyslu a 
zvýšení daňového zatížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli 
v otázce investic do činností souvisejících 
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s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

s energetikou a výrobou energie; 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 vést finanční podpora energie 
z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie, které by mohly vést k energetické 
chudobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 474
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. podtrhuje důležitost výzkumu na 
úrovni EU i členských států pro urychlení 
technologického vývoje a pokroku v 
oblasti energetiky a pro zachování 
vůdčího postavení EU v této oblasti, aby 
tak změny v energetickém systému 
přispěly k růstu a tvorbě pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 475
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že ceny energie se budou 
zvyšovat, a žádá členské státy, aby se 
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dohodly na opatřeních k zajištění toho, 
aby zvyšování cen probíhalo s ohledem na 
výši příjmů domácností, která je v různých 
částech Evropy různá, a nedošlo tak 
v Evropě ke zvýšení energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních 
technologií (IKT) je pro energetiku stále 
významnější; v této souvislosti zdůrazňuje 
roli inteligentních měřicích přístrojů, 
pokud jde o poskytování údajů o spotřebě 
energie v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;

vypouští se

(Přesunuto do bodu 16a.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 477
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 32. domnívá se, že i když ceny energie v 
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energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie;
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější;
v této souvislosti zdůrazňuje roli
inteligentních měřicích přístrojů, pokud 
jde o poskytování údajů o spotřebě 
energie v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;

Evropě v posledních letech stouply, je 
zavedení ambiciózních a uživatelsky 
vstřícných politik v oblasti energetické 
účinnosti a úspor energie jedinou 
skutečnou alternativou, jak udržet 
náklady na energii pod kontrolou; bez 
ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli
inteligentních měřicích přístrojů, pokud 
jde o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby tuto 
přirozenou, avšak stále ještě 
nedostatečnou změnu v chování provázela 
vhodná politická opatření a finanční 
podpora, jež umožní další úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
vymezit úlohu programů pro reagování na 
změny poptávky, jejichž cílem je zajistit 
spotřebitelům přínos v podobě
poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

32. domnívá se, že zvýšení nákladů na 
energii, k němuž v Evropě v posledních 
letech došlo, vedlo k inteligentnímu 
přístupu, jenž je založen na zdravém 
úsudku a je zaměřen na energetickou 
účinnost a úspory energie; zdůrazňuje, že 
role informačních a komunikačních 
technologií (IKT) a jejich zavádění 
v rámci inteligentních sítí je pro rozvoj 
efektivní spotřeby energie, a zejména pak 
pro rozvoj inteligentních měřicích 
přístrojů, které spotřebitelům poskytují 
údaje o spotřebě energie v domácnostech a 
podnicích, stále významnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
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inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům; 
zdůrazňuje, že budou-li mít spotřebitelé 
přehled o své spotřebě energie a budou-li 
ji moci účinně sledovat a kontrolovat,
začnou se sami aktivně podílet na 
zvyšování energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům; 
zdůrazňuje, že budou-li mít spotřebitelé 
přehled o své spotřebě energie a budou-li 
ji moci účinně sledovat a kontrolovat, 
začnou se sami aktivně podílet na 
zvyšování energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům; 
zdůrazňuje, že budou-li mít spotřebitelé 
přehled o své spotřebě energie a budou-li 
ji moci účinně sledovat a kontrolovat, 
začnou se sami aktivně podílet na 
zvyšování energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní a nákladově efektivní přístup, 
jenž je zaměřen na snižování spotřeby 
energie prostřednictvím energetické 
účinnosti a úspor energie; domnívá se, že 
role informačních a komunikačních 
technologií (IKT) v oblasti energetické 
účinnosti je stále významnější; v této 
souvislosti zdůrazňuje roli inteligentních 
měřicích přístrojů, které spotřebitelům 



PE496.501v01-00 130/151 AM\913608CS.doc

CS

v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;

v reálném čase poskytují údaje o spotřebě 
energie v domácnostech a podnicích, a 
informací o možnostech a opatřeních pro 
zvýšení energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům; 
zdůrazňuje, že spotřebitelé by se měli sami 
aktivně podílet na zvyšování energetické 
účinnosti tím, že budou účinně sledovat a 
kontrolovat svou spotřebu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 32. domnívá se, že i když náklady na 
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energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům; 
poukazuje na to, že bude třeba aktivní 
účasti spotřebitelů a informačních 
kampaní pro spotřebitele, aby bylo možné 
využít přínosu spojeného s šířením 
inteligentních energetických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích 
spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
zdůrazňuje, že je třeba stimulovat 
spotřebitele k tomu, aby si sami vyráběli 
energii; v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů spotřebitelům o 
spotřebě energie v domácnostech a 
podnicích a přebytcích dodávaných zpátky 
do sítě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 487
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování údajů o spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

32. domnívá se, že i když náklady na 
energii v Evropě v posledních letech 
stouply, byl tento vývoj impulsem pro 
inteligentní přístup, jenž je založen na 
zdravém úsudku a je zaměřen na 
energetickou účinnost a úspory energie; 
bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli 
inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde 
o poskytování snadno srozumitelných
údajů o aktuální spotřebě energie 
v domácnostech a podnicích na obrazovce 
inteligentního měřicího přístroje nebo 
prostřednictvím internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že je naléhavě 
zapotřebí rozvinout inteligentní sítě, bez 
nichž nemůže dojít k integraci různě 
rozmístěných zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů ani ke zlepšení 
efektivity spotřeby energie, jež jsou 
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základním předpokladem pro dosažení 
evropských cílů 20/20/20;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že energetická 
infrastruktura by se měla více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit 
na interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou, a zdůrazňuje 
potřebu obousměrného toku energie a 
informací v reálném čase; poukazuje na 
přínosy, které mají pro spotřebitele nové 
technologie, jako je řízení energie na 
straně poptávky a systémy reagování na 
změny poptávky, které umožňují zvýšit 
energetickou efektivitu na straně dodávky 
i poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. podtrhuje důležitost výzkumu na 
úrovni EU i členských států pro urychlení 
vývoje a pokroku nových technologií v 
oblasti energetiky, pro zachování vůdčího 
technologického postavení EU v této 
oblasti a zajištění nezávislosti na 
technologiích pocházejících ze třetích 
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zemí, aby tak změny v energetickém 
systému přispěly k evropské agendě pro 
růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že energetická 
infrastruktura by se měla více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit 
na interakci mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou, a zdůrazňuje 
potřebu obousměrného toku energie a 
informací v reálném čase; poukazuje na
přínosy, které mají pro spotřebitele nové 
technologie, jako je řízení energie na 
straně poptávky a systémy reagování na 
změny poptávky, které umožňují zvýšit 
energetickou efektivitu na straně dodávky 
i poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že energetická 
infrastruktura by se měla více zaměřit na 
konečného uživatele a více se soustředit 
na interakce mezi kapacitami distribuční 
soustavy a spotřebou; zdůrazňuje potřebu 
obousměrného toku energie a informací v 
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reálném čase; a poukazuje na přínosy, 
které mají pro spotřebitele nové 
technologie, jako je řízení energie na 
straně poptávky a systémy reagování na 
změny poptávky, které umožňují zvýšit 
energetickou efektivitu na straně dodávky 
i poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. chce zdůraznit zásadní význam 
transparentnosti cen a informací pro 
spotřebitele; domnívá se v tomto ohledu, 
že Komise by měla co nejpřesněji vyčíslit 
dopady, jež by měla volba jednotlivých 
scénářů na ceny energie, které zaplatí 
jednotlivci a podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. uznává, že stávající ceny CO2 
v rámci evropského systému pro 
obchodování s emisemi (ETS) 
nepředstavují pobídku pro investice do 
nízkouhlíkových technologií, a budou mít 
proto jen velmi omezenou roli v motivaci 
ke snižování emisí, přičemž vzniká riziko, 
že EU zůstane pro budoucí desetiletí
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závislá na infrastrukturách náročných na 
uhlík;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem 
posílit konkurenceschopnost EU, podpořit 
tvorbu pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. poukazuje na snižování nákladů na 
energii z obnovitelných zdrojů, k němuž 
částečně přispívá zdokonalování 
technologií na základě špičkového 
výzkumu a vývoje; zdůrazňuje, že je nutno 
pokračovat v podpoře výzkumu a vývoje 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a 
to mj. tím, že na výzkum energie 
z obnovitelných zdrojů bude z 3 % HDP 
určených na financování výzkumu 
vyčleněn větší podíl, a tím, že bude 
prováděn plán SET; vyzývá Komisi, aby 
zaručila, že program Horizont 2020 
a evropská inovační partnerství v rámci 
Unie inovací budou upřednostňovat 
potřebu rozvíjet bezpečné a udržitelné
nízkouhlíkové technologie s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst, plnit dlouhodobé cíle 
v oblasti změny klimatu a energetiky
a napomáhat změně chování spotřebitelů; 
žádá proto, aby nejméně tři čtvrtiny 
rozpočtu pro energetický výzkum, 
spadajícího do kapitoly Bezpečná, čistá a 
účinná energie, byly přiděleny na energii 
z obnovitelných zdrojů a energetickou 
účinnost, a to na základě priorit 
stanovených v rámci strategického plánu 
pro energetické technologie (SET); 
zdůrazňuje, že plán SET by měl být 
financován z jednotlivých rozpočtových 
kapitol podle jednotlivých technologií a 
měl by mít k dispozici dostatek zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem 
posílit konkurenceschopnost EU, podpořit 
tvorbu pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet
opatření týkající se obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti, a to 
v souladu s cílem vybudovat do roku 2050 
systém udržitelné energetiky a podpořit 
tvorbu pracovních míst a napomáhat změně 
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chování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů; zdůrazňuje, že 
v období po roce 2020 by mělo být 
nezbytnou prioritou i snižování nákladů 
na energii z obnovitelných zdrojů 
prostřednictvím inovací;

Or. nl

Pozměňovací návrh 499
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 

33. zdůrazňuje, že bezpečná, čistá a 
efektivní energie je klíčovým prvkem 
Horizontu 2020, nového rámcového 
programu pro výzkum a inovace 
na období 2014–2020 [xxx/xxxx]; vyzývá 
Komisi, aby zaručila, že program Horizont 
2020 a evropská inovační partnerství v 
rámci Unie inovací budou upřednostňovat 
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chování spotřebitelů; potřebu rozvíjet všechny druhy 
udržitelných nízkouhlíkových technologií s 
cílem posílit konkurenceschopnost EU, 
podpořit tvorbu pracovních míst a 
napomáhat změně chování spotřebitelů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 500
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů; podporuje v této 
souvislosti cíle strategického plánu EU 
pro energetické technologie a s nimi 
související cíle evropských průmyslových 
iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
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všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a vytvářet pobídky pro 
odpovědné zacházení s energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů; zdůrazňuje, že 
výzkum a vývoj by se měly více zaměřit na 
optimalizaci energetiky na systémové 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
technologie, které jsou součástí plánu 
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nízkouhlíkových technologií s cílem 
posílit konkurenceschopnost EU, podpořit 
tvorbu pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

SET, a jiné udržitelné nízkouhlíkové 
technologie s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
program Horizont 2020 a evropská 
inovační partnerství v rámci Unie inovací 
budou upřednostňovat potřebu rozvíjet za 
současné synchronizace svých nástrojů 
všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit 
konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně 
chování spotřebitelů;

Or. en

Odůvodnění

Předpokladem rozvíjení všech druhů udržitelných nízkouhlíkových technologií je práce 
v oblasti výzkumu a inovací, která musí probíhat s dostatečným předstihem. Této práci 
napomůže stanovení vhodných priorit, které budou doplňovány jednotným politickým rámcem 
umožňujícím synchronizace všech nástrojů od politik v oblasti výzkumu a inovací až po 
opatření týkající se zavádění technologií.

Pozměňovací návrh 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. uznává, že ETS se potýká s problémy, 
s nimiž se původně nepočítalo a že kvůli 
rostoucímu přebytku povolenek klesne na 
mnoho let motivace k podpoře investic do 
nízkouhlíkových technologií; poukazuje 
na to, že tento problém by mohl snížit 
účinnost ETS jako hlavního evropského 
nástroje snižování emisí, pokud se tak má 
dít způsobem, který by vytvářel rovné 
podmínky pro různé konkurenční 
technologie, poskytoval podnikům 
potřebnou flexibilitu, aby mohly vyvíjet 
své vlastní strategie omezování emisí, 
a obsahoval zvláštní opatření k zamezení 
úniků uhlíku; vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření za účelem odstranění nedostatků 
systému ETS a umožnila tak jeho 
fungování v souladu s původním 
záměrem. Tato opatření mohou 
zahrnovat:
a) co nejrychlejší předložení zprávy 
Parlamentu a Radě, v níž bude mimo jiné 
zhodnocen dopad na pobídky k investicím 
do nízkouhlíkových technologií a riziko 
úniku uhlíku; před zahájením třetí fáze 
Komise případně pozmění nařízení 
uvedené v čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES s cílem uplatnit vhodná 
opatření, která mohou obsahovat také 
stažení nezbytného objemu povolenek;
b) navržení právních předpisů v co 
nekratším možném termínu, které by 
upravily požadavek na každoroční 
lineární snižování o 1,74 %, aby byly 
splněny požadavky týkající se snížení 
emisí CO2 do roku 2050;
c) provedení a zveřejnění hodnocení, zda 
je přínosné stanovit výchozí cenu pro 
dražbu povolenek;
d) přijetí opatření s cílem zvýšit přísun 
příslušných informací a transparentnost 
registru ETS, aby bylo umožněno 
účinnější sledování a hodnocení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 506
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. naléhavě vyzývá členské státy a 
mezinárodní společenství, aby zachovaly 
vzdělávací instituce, které formují 
kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech 
bezpečnosti energie, zabezpečení dodávek 
energie a nakládání s odpadem;
(Přesunuto z bodu 18.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 507
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. žádá Evropskou radu, aby 
napomohla tomu, že mezi evropské 
průmyslové iniciativy v rámci plánu SET 
budou zahrnuty iniciativy pro technologie 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
které dosud nejsou jeho součástí, zejména 
platforma pro technologie vytápění a 
chlazení z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Norbert Glante
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Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje nezbytnost dalšího 
výzkumu pro rozvoj technologií 
skladování energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví;

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany veřejných institucí a 
daného průmyslu, pokud jde o využívání 
alternativních paliv a paliv 
z obnovitelných zdrojů v námořním a 
leteckém odvětví a odvětví silniční 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví;

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání energetické účinnosti, 
energie z obnovitelných zdrojů a zemního 
plynu v námořním a leteckém odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví;

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví a odvětví 
silniční dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví;

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a 
vývoje ze strany daného průmyslu, pokud 
jde o využívání zemního plynu 
v námořním a leteckém odvětví a odvětví 
silniční dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu 
a vývoje, pokud jde o využívání zařízení 



PE496.501v01-00 146/151 AM\913608CS.doc

CS

pro skladování energie s cílem usnadnit 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
v odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; vyzývá veřejné 
orgány, aby provedly posouzení dopadů 
na podzemní zdroje na regionální úrovni s 
cílem optimalizovat přidělování 
prostředků na geotermální energii, 
břidlicový plyn a další podzemní zdroje a 
tím také maximalizovat přínosy pro 
společnost;

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění, včetně dálkového 
chlazení a vytápění, s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 515
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; vyzývá veřejné 
orgány, aby provedly posouzení dopadů na 
podzemní zdroje na regionální úrovni s 
cílem optimalizovat přidělování prostředků
na geotermální energii, břidlicový plyn a 
další podzemní zdroje a tím také 
maximalizovat přínosy pro společnost;

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; poukazuje na 
možnou konkurenci mezi břidlicovým 
plynem a energií z obnovitelných zdrojů; 
vyzývá proto veřejné orgány, aby provedly 
posouzení dopadů na podzemní zdroje na 
regionální úrovni s cílem optimalizovat 
přidělování prostředků a tím také 
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maximalizovat přínosy pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; vyzývá veřejné 
orgány, aby provedly posouzení dopadů na 
podzemní zdroje na regionální úrovni s 
cílem optimalizovat přidělování prostředků 
na geotermální energii, břidlicový plyn a 
další podzemní zdroje a tím také 
maximalizovat přínosy pro společnost;

35. vybízí k produkci a využívání tepla 
z obnovitelných zdrojů nebo získaného 
jako vedlejší produkt a podporuje další 
výzkum systémů chlazení a vytápění 
s cílem provádět ambiciózní politiku EU; 
vyzývá veřejné orgány, aby aktualizovaly 
prognózy týkající se poptávky tepla 
v období do roku 2050 a provedly 
posouzení dopadů na podzemní zdroje na 
regionální úrovni s cílem optimalizovat
přidělování prostředků na geotermální 
energii, břidlicový plyn a další podzemní 
zdroje a tím také maximalizovat přínosy 
pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; vyzývá veřejné 
orgány, aby provedly posouzení dopadů na 
podzemní zdroje na regionální úrovni s 
cílem optimalizovat přidělování prostředků 
na geotermální energii, břidlicový plyn a 

35. podporuje další výzkum systémů 
chlazení a vytápění s cílem provádět 
ambiciózní politiku EU; vyzývá veřejné 
orgány, aby provedly posouzení dopadů na 
podzemní zdroje na regionální úrovni s 
cílem optimalizovat přidělování prostředků 
na geotermální energii, břidlicový plyn a 
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další podzemní zdroje a tím také 
maximalizovat přínosy pro společnost;

další podzemní zdroje tak, aby probíhalo 
udržitelným způsobem, a tím také 
maximalizovat přínosy pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi, aby shromáždila 
potřebné údaje týkající se tepla, vytápění a 
chlazení, které jsou naléhavě potřebné 
k získání jasné představy o současné 
situaci, a aby v dalším kroku sestavila 
odpovídající scénáře budoucího vývoje; z 
údajů by měly být zřejmé zdroje a účely 
vytápění a chlazení, jejich energetická 
skladba a distribuce tepla mezi různé 
koncové spotřebitele (domácnosti, 
průmysl, terciární sféra) a podíl produkce 
a distribuce v rámci dálkového vytápění;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje, že dlouhodobé a stabilní 
rámcové podmínky podpory obnovitelných 
zdrojů energie mají rozhodující význam 
pro snižování kapitálových nákladů na 
straně investorů; staví se na podporu 
toho, aby investoři měli jednodušší 
možnosti využívání zdrojů financování 
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různých druhů energie z obnovitelných 
zdrojů, navrhuje, aby se na financování 
energie z obnovitelných zdrojů výrazněji 
podílela EIB, aby byly zakládány zelené 
vnitrostátní investiční banky, aby bylo 
zváženo použití inovativních finančních 
nástrojů k financování v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů a aby byl posílen a 
zjednodušen přístup k institucím 
s dlouhodobými závazky, jako jsou 
například penzijní fondy;

Or. de

Pozměňovací návrh 520
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje, že výzkum v oblasti 
nových alternativních paliv je nezbytným 
předpokladem dosažení cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a změny 
klimatu, a očekává proto, že program 
Horizont 2020 přinese nezbytné pobídky;

Or. sl

Pozměňovací návrh 521
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. podtrhuje význam evropské podpory 
výzkumu technologií v oblasti využívání 
nových zdrojů energie, zejména pak 
alternativních zdrojů energie a 
nekonvečních paliv;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 522
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. podporuje další rozvoj 
kombinovaných zařízení na výrobu 
elektřiny a tepla, jakož i využívání 
odpadního tepla a související 
infrastrukturu;

Or. de

Pozměňovací návrh 523
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. vyzývá veřejné orgány, aby provedly 
posouzení dopadů na podzemní zdroje s 
cílem optimalizovat přidělování 
prostředků na získávání geotermální 
energie, těžbu břidlicového plynu, 
ukládání CO2 a další podzemní zdroje a 
tím také maximalizovat přínosy pro 
společnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá nadcházející sdělení Komise o 
CCS, vnitřním trhu, energetické účinnosti 
a energetických technologiích, které má 
přispět k dalšímu pokroku v politických 
rozhodnutích uvedených v energetickém 
plánu do roku 2050;

Or. en


