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Pozměňovací návrh 1
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o současných výzvách a příležitostech pro 
energii z obnovitelných zdrojů na 
evropském trhu s energií 

o energii z obnovitelných zdrojů: 
významný hráč na evropském trhu s 
energií

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Evropa 2020 – strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(COM(2010) 2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne  
25. října 2012 o energetické účinnosti, o 
změně směrnic 2009/125/ES a 
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2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES,   

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne  
23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů 
(SEC(2008) 57),    

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gaston Franco

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na publikaci Eurostatu 
Statistics in focus (Statistika v kostce)      
č. 44/2012 ze dne 8. listopadu 2012 
nazvané „Analýza nejnovějších dat o 
energii z obnovitelných zdrojů“,   

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 7
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska;

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska, a vzhledem 
k tomu, že obnovitelné zdroje energie jsou 
pro Evropu významným přínosem, pokud 
jde o zajištění bezpečné, nezávislé a 
diverzifikované dodávky energie s nízkými 
emisemi; 

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska;

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska, čímž se 
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obnovitelné zdroje energie stanou 
základem budoucího energetického 
systému EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska;

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska, a vzhledem           
k tomu, že, v souladu s energetickým 
plánem do roku 2050, budou mít 
obnovitelné zdroje energie v rámci 
dodávek energie největší podíl; 

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že obnovitelné 
zdroje energie přispívají k dosažení cílů 
energetické politiky Evropské unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kathleen Van Brempt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
v energetickém plánu do roku 2050 
odhaduje, že obnovitelné zdroje energie se 
budou do roku 2050 podílet na konečné 
spotřebě energie v rámci všech plánů na 
snižování emisí uhlíku z 55 až 75%, ale že 
tento podíl obnovitelné energie po roce 
2020 prudce klesne, pokud nebudou 
učiněny žádné další kroky;    

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že diverzifikace 
skladby našich zdrojů energie spočívá na 
celé škále technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů (vodní, geotermální 
a sluneční energie, energie moří a větru, 
tepelná čerpadla, biomasa, biopaliva) a 
nabízí ve formě elektřiny různé služby, 
způsoby vytápění, chlazení i dopravy;         

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Vittorio Prodi

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

A a. vzhledem k tomu, že obnovitelná 
energie nabízí široký prostor pro 
technologie na zajištění energetických 
služeb ve formě elektřiny, vytápění, 
chlazení i dopravy a může tak hrát 
významnou úlohu v diverzifikaci skladby 
naší energetické nabídky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že obnovitelná 
energie nabízí široký prostor pro 
technologie na zajištění energetických 
služeb ve formě elektřiny, vytápění, 
chlazení i dopravy a může tak hrát 
významnou úlohu v diverzifikaci skladby 
naší energetické nabídky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že závazný cíl 
dosáhnout do roku 2020 alespoň 20% 
podílu obnovitelné energie je hlavním 
cílem strategie Evropa 2020 pro 
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inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;  

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ještě zdaleka 
nebyl vyčerpán energetický potenciál 
obnovitelných zdrojů energie v rámci celé 
EU; 

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že dřevo a odpad ze 
dřeva nadále nejvýrazněji přispívají k 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
hrubé konečné spotřebě energie;    

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že vytápění a 
chlazení představují okolo 45 % konečné 
spotřeby energie v EU a technologie 
vytápění a chlazení pomocí obnovitelných 
zdrojů energie budou hrát klíčovou úlohu 
při odstraňování emisí uhlíku 
způsobených energetickým odvětvím;     

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že technologie 
vytápění a chlazení pomocí obnovitelných 
zdrojů energie budou hrát klíčovou úlohu 
při odstraňování emisí uhlíku 
způsobených energetickým odvětvím; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že narůstající podíl 
obnovitelných zdrojů energie v evropské 
energetické skladbě nutně vyžaduje 
rozšíření stávající rozvodné sítě a IT 
infrastruktury;  

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že větší podpora 
výzkumu a vývoje je předpokladem 
technologického pokroku v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie; 

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika se musí vždy zaměřovat na 
naplňování cílů týkajících se podpory 
obnovitelné energie, energetické účinnosti 
a bezpečnosti dodávek energie, což povede 
ke konkurenceschopnosti průmyslu a 
dosažení střednědobých až dlouhodobých 
cílů snižování znečištění klimatu;     

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, 
konkurenceschopnosti, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, 
konkurenceschopnosti, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

B. vzhledem k tomu, že obnovitelná 
energie přispívá k cílům energetické 
politiky EU týkající se bezpečnosti 
dodávek a udržitelnosti, pokud jde o 
hospodárnost a životní prostředí;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že energetická 
politika musí vždy vyváženě sledovat cíle 
bezpečnosti dodávek, hospodárnosti a 
šetrnosti k životnímu prostředí;

B. vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje 
energie naplňují veškeré cíle energetické 
politiky EU, jež musí vždy vyváženě 
sledovat cíle bezpečnosti dodávek, 
hospodárnosti a šetrnosti k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že EU je 
v současnosti z více než poloviny své 
konečné spotřeby energie závislá na 
dovozu energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B b. vzhledem k tomu, že obnovitelné 
zdroje energie přispívají k růstu EU a 
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tvorbě pracovních míst a k rozvoji 
příležitostí pro místně vyráběnou energii, 
čímž přispívají k zabezpečení dodávek 
energie;  

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B b. vzhledem k tomu, že Evropa 
disponuje v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie konkurenční výhodou, jež bude 
významným přínosem pro růst a vytváření 
pracovních míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že Evropa je stále 
z více než poloviny své konečné spotřeby 
energie závislá na dovozu energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné 
sleduje cíl, jímž je podpora rozvoje nových 
a obnovitelných zdrojů energie;

C. vzhledem k tomu, že dotace na
obnovitelné zdroje energie mají rušivý 
dopad na trh a jsou nehospodárné;  

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné 
sleduje cíl, jímž je podpora rozvoje nových 
a obnovitelných zdrojů energie;

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost vybudování udržitelné společnosti 
a snížení emisí produkovaných EU a 
způsobujících změny klimatu mimo jiné 
sleduje cíl, jímž je podpora rozvoje nových 
a obnovitelných zdrojů energie a 
efektivnější využívání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou C. vzhledem k tomu, že energetickou 
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politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné 
sleduje cíl, jímž je podpora rozvoje nových 
a obnovitelných zdrojů energie;

politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost boje proti změně klimatu mimo 
jiné sleduje cíl, jímž je podpora rozvoje 
nových a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné sleduje 
cíl, jímž je podpora rozvoje nových a 
obnovitelných zdrojů energie;

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné sleduje 
cíl, jímž je podpora rozvoje nových a 
obnovitelných forem energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné sleduje 

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné sleduje 
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cíl, jímž je podpora rozvoje nových a 
obnovitelných zdrojů energie;

cíl, jímž je podpora rozvoje nových a 
stávajících obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetickou 
politikou Unie se v duchu solidarity mezi 
členskými státy při uskutečňování 
myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na 
nutnost zachování a zlepšení současného 
stavu životního prostředí mimo jiné sleduje 
cíl, jímž je podpora rozvoje nových a 
obnovitelných zdrojů energie;

Does not apply to English version.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že dokončení 
vnitřního trhu s energií do roku 2014 by 
mělo umožnit vstup na trh novým 
subjektům a zapojení většího množství 
jeho účastníků, včetně narůstajícího počtu 
malých a středních podniků vyrábějících 
energii z obnovitelných zdrojů;   

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že volba skladby 
energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti 
členských států;

D. vzhledem k tomu, že volba skladby 
energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti 
členských států a závěry energetického 
plánu Komise do roku 2050 uvádějí, že 
jakákoli podoba evropského 
energetického systému vyžaduje výrazně 
vyšší podíl obnovitelné energie;    

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že volba určité
skladby energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti 
členských států;

D. vzhledem k tomu, že právo členského 
státu stanovit podmínky pro využívání 
svých energetických zdrojů, jeho volby 
mezi různými energetickými zdroji a 
obecnou skladbou jeho zásobování energií
spadá podle evropských smluv do 
příslušnosti členských států;  

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že volba skladby 
energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti 
členských států;

D. vzhledem k tomu, že volba skladby 
energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti 
členských států, přestože zásady posílené 
spolupráce a komunikace jsou 
nepostradatelné;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU je v 
současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě;

E. vzhledem k tomu, že většina členských 
států EU je v současnosti orientována 
směrem ke splnění cíle EU, jímž je do roku 
2020 dosáhnout 20 % podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v energetické 
skladbě; vzhledem k tomu, že je potřeba 
zahájit včas řízení pro nesplnění 
povinností proti těm členským státům, 
které za účelem dosažení daných cílů 
nezavedly patřičný institucionální a 
finanční rámec;    

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU je v E. vzhledem k tomu, že EU je v 
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současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě;

současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě, vzhledem k tomu, že 
pro dosažení tohoto cíle a zajištění 
rychlého a účinného provádění všech 
politik v oblasti energetiky a klimatu, jež 
bude efektivní z hlediska vynaložených 
nákladů, je potřeba vyvinout systematické 
úsilí;      

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU je v 
současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě;

E. vzhledem k tomu, že EU je v 
současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě; vzhledem k tomu, že 
je zapotřebí, aby členské státy stanovily 
v oblasti obnovitelné energie 
ambicióznější závazné cíle na období let 
2020, 2030 a další roky, aby byla do roku 
2050 vybudována ekonomika založená na 
obnovitelné energii;  

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU je v E. vzhledem k tomu, že EU je podle 
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současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, 
jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě;

odhadů na dobré cestě ke splnění svého 
cíle, jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU je 
v současnosti na dobré cestě ke splnění 
cíle, jímž je do roku 2020 dosáhnout 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v energetické skladbě;

E. vzhledem k tomu, že EU je aktuálně
na dobré cestě ke splnění cíle, jímž je 
do roku 2020 dosáhnout 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v 
energetické skladbě, přestože jde o nelehký 
úkol;     

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že intenzivnější 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie na 
evropské úrovni bude znamenat vysokou 
míru přidané hodnoty, neboť to EU 
napomůže dosáhnout svých cílů v oblasti 
klimatu a energetiky a zvýšit bezpečnost 
svých dodávek energie a rovněž upevnit 
vůdčí úlohu EU v této oblasti a zvýšit 
konkurenceschopnost a tvorbu 
pracovních míst v rámci Evropské unie;  

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v posledních 
letech bylo v oblasti výroby energie 
z obnovitelných zdrojů dosaženo 
technologického pokroku, a vzhledem 
k tomu, že Evropská unie má v této oblasti 
vedoucí postavení ve světě;     

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že Evropa zaujímá 
v oblasti technologií na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů přední postavení, 
ale tlak z ostatních částí světa rychle 
narůstá; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že cesta ke splnění 
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cíle dosáhnout 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v energetické 
skladbě, jak stanoví směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie, bude 
s blížícím se rokem 2020 stále obtížnější;    

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že úloha 
obnovitelné energie ve vztahu k rozvoji 
elektrické mobility v rámci inteligentního, 
integrovaného a udržitelného 
energetického systému zatím nebyla 
na evropské úrovni patřičně řešena;    

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že platnost 
stávajícího právního rámce upravujícího 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
skončí v roce 2020, a vzhledem k tomu, že  
upuštění od závazných cílů stanovených 
na vnitrostátní úrovni by mohlo odvětví 
obnovitelných zdrojů energie připravit 
o podporu, kterou pro svůj růst potřebuje;  

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že závazné cíle 
týkající se využití obnovitelných zdrojů 
energie pro dodávku energie koncovým 
spotřebitelům zvýšily udržitelný 
hospodářský růst a upevnily vedoucí 
postavení Evropské unie na světovém trhu 
v oblasti technologií;  

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
dluhová krize v Evropě ještě nebyla 
překonána a veřejné rozpočty stojí před 
velkými výzvami;

F. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a dluhová krize v Evropě ještě nebyla 
překonána a veřejné rozpočty stojí před 
velkými výzvami; vzhledem k tomu, že 
krize by měla být vnímána jako příležitost 
k provedení nezbytných investic do čistých 
technologií s cílem vytvořit pracovní místa 
a povzbudit ekonomický růst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a dluhová krize v Evropě ještě nebyla 
překonána a veřejné rozpočty stojí před 
velkými výzvami;

F. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a dluhová krize v Evropě ještě nebyla 
překonána a veřejné rozpočty a důvěra 
investorů stojí před velkými výzvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
snížit spotřebu energie a naopak zvýšit 
účinnost její výroby, přenosu i využívání;  

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že většina 
současných přístupů k výrobě energie 
z obnovitelných zdrojů nezohledňuje 
kritérium geografického umístění 
elektrárny a  nebere v potaz konkurenční 
výhodu z hlediska nákladů, čímž se 
přechod na jiné zdroje energie v rámci EU 
zbytečně prodražuje;    

Or. de
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Pozměňovací návrh 57
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují 
jistotu a kontinuitu pro své budoucí
investice i po roce 2020;

G. vzhledem k tomu, že investoři 
a finanční instituce potřebují jistotu 
a kontinuitu, jak pro své již běžící
investiční projekty, tak pro své budoucí 
investice i po roce 2020 za účelem 
podpořit inovace v energetice a rozvoj 
různých technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, umožnit 
dlouhodobou nákladově efektivní 
transformaci energetického odvětví 
a vytvořit nová pracovní místa 
a příležitosti pro růst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují 
jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice i po roce 2020;

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují 
jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice i po roce 2020; vzhledem k tomu, 
že z hlediska nákladů nejefektivnější 
a energeticky neutrální způsob, jak tento 
požadavek splnit, je stanovit pro rok 2020 
jediný hlavní cíl, a to omezení emisí 
skleníkových plynů;     

Or. fi
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Pozměňovací návrh 59
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují 
jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice i po roce 2020;

G. vzhledem k tomu, že rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie do značné 
míry závisí na soukromých investicích, 
a vzhledem k tomu, že investoři potřebují 
jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice i po roce 2020;  

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují
jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice i po roce 2020;

G. vzhledem k tomu, že investoři nebudou 
mít jistotu a kontinuitu pro své budoucí 
investice, dokud se EU nedohodne 
na novém rámci politiky v oblasti klimatu 
a energetiky na období po roce 2020;  
uznává, že míra ročního nárůstu 
obnovitelných zdrojů energie by se 
po roce 2020 bez nových iniciativ v rámci 
politiky v oblasti klimatu a energetiky 
výrazně snížila;   

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marita Ulvskog

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

G a. vzhledem k tomu, že 
na nehospodárnou spotřebu fosilních 
paliv jsou vypláceny dotace ve výši 
400 miliard USD, což ztěžuje růst odvětví 
obnovitelných zdrojů energie; vzhledem 
k tomu, že se účastníci summitu G-20 
v Pitsburgu a Los Cabos vyslovili pro cíl 
postupně ve střednědobém horizontu 
odstranit neúčinné dotace na fosilní 
paliva; vzhledem k tomu, že stále 
neexistují konkrétní návrhy na provádění 
tohoto cíle; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že stávající právní 
nástroje upravující obhospodařování lesů 
vymezily dostatečný rámec, aby 
se prokázala udržitelnost lesní biomasy 
vyprodukované v Evropské unii;  

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že liberalizace 
a hospodářská soutěž hrají ve vztahu 
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ke snižování cen za energie pro všechny 
spotřebitele EU stěžejní úlohu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že jasný 
a dlouhodobý rámec týkající se 
obnovitelných zdrojů energie je 
předpokladem pro naši schopnost zaručit 
bezpečné, levné a stabilní dodávky energie 
a zajistit konkurenceschopnost Evropské 
unie i její inovační potenciál;       

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament a Evropská rada oznámily, že 
budou usilovat o snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80-
95 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že Evropská 
komise vypočítala, že optimální obchod 
s energiemi z obnovitelných zdrojů by 
mohl ušetřit až 8 miliard EUR ročně;  

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že pro rok 2030 
není v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie vymezen žádný hlavní cíl; 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G b. vzhledem k tomu, že na evropských 
liberalizovaných trzích s energií závisí 
růst obnovitelné energie na investicích 
soukromého sektoru, jež zase závisejí 
na stabilitě politiky v oblasti obnovitelné 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G c. vzhledem k tomu, že energetický plán 
uznává, že „plyn bude pro přeměnu 
energetického systému klíčový”, neboť 
umožňuje výrobu energie při 
proměnlivém i základním zatížení, což 
podporuje obnovitelné zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné 
energetické zdroje v Evropě budou 
v budoucnosti tvořit stále větší podíl 
na zásobování energií, což se týká jak 
dodávek elektřiny, tak i vytápění, chlazení 
a odvětví dopravy, a že energetická 
závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

1. domnívá se, že energetická politika EU 
se musí nadále zaměřit na rozvoj, 
zavádění a distribuci obnovitelné energie;  
vyzývá členské státy EU a dané komise, 
aby v rámci cílů vymezených EU 
zintenzivnily své úsilí a zvýšily podíl 
energie z obnovitelných zdrojů 
v energetické skladbě EU do roku 2020 
o 30 % a stanovily další závazný cíl 
dosáhnout zvýšení téhož podílu do roku 
2030 o 45 % a vymezily dodatečné 
orientační cíle pro období let 2040 a 2050;   
vybízí Evropskou komisi, aby za tímto 
účelem neprodleně předložila legislativní 
návrhy na revizi klimatického 
a energetického balíčku, aby byla 
pro investory a inovátory zajištěna 
dlouhodobá jistota;  zdůrazňuje, že 
investice do obnovitelných zdrojů energie 
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a udržitelný přechod společnosti jsou 
klíčem k tvorbě pracovních míst, 
konkurenceschopnosti průmyslu 
a ekonomickému růstu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Roger Helmer
za skupinu EFD

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie budou v budoucnosti tvořit stále 
větší podíl na zásobování energií v Evropě, 
což se týká jak dodávek elektřiny, tak 
i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, a že 
energetická závislost Evropy na 
konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat;

1. všímá si plánů na zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie na 
zásobování energií v Evropě, což se týká 
vytápění, chlazení a odvětví dopravy, ale 
obává se, že energetická závislost Evropy 
na konvenčních zdrojích energie se nebude 
nijak výrazně snižovat;  všímá si rovněž, 
že obnovitelné zdroje s přerušovanou 
produkcí potřebují záložní systémy 
v podobě konvenčních zdrojů energie; je 
znepokojen tím, že podle závěrů několika 
nejnovějších evropských studií 
vypracovaných kvalifikovanými 
akademickými pracovníky a ekonomy se 
zaměřením na životní prostředí jsou 
úspory emisí, jichž mají obnovitelné 
zdroje energie dosahovat, do značné míry 
znehodnocovány neúčinností fosilních 
paliv používaných nesouvisle jako záložní 
zdroje doplňující větrnou energii;    

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti 
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, 
a že energetická závislost Evropy 
na konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat;

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti 
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i oblastí vytápění a chlazení; v této 
souvislosti se domnívá, že pro podporu 
existence stále většího množství různých 
typů obnovitelných zdrojů energie 
ve skladbě energetických zdrojů bude 
nadále zapotřebí vyrábět energii 
udržitelným a flexibilním způsobem;   

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, 
a že energetická závislost Evropy na 
konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat;

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie, spolu s energetickou účinností 
a flexibilní a inteligentní infrastrukturou, 
jsou jednoznačně nejlepší volbou, a že 
obnovitelné zdroje energie v Evropě budou 
v budoucnosti tvořit stále větší podíl na 
zásobování energií, což se týká jak 
dodávek elektřiny, tak i vytápění, chlazení 
a odvětví dopravy, a že energetická 
závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti 
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, 
a že energetická závislost Evropy 
na konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat;

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti 
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, 
a že energetická závislost Evropy 
na konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat; podporuje vytvoření vysoce 
účinné a udržitelné evropské ekonomiky 
založené téměř ze 100 % na obnovitelných 
zdrojích energie do roku 2050 jakožto 
nejlepšího způsobu, jak dosáhnout cílů 
politiky EU;  

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné zdroje 
energie v Evropě budou v budoucnosti 
tvořit stále větší podíl na zásobování 
energií, což se týká jak dodávek elektřiny, 
tak i vytápění, chlazení a odvětví dopravy, 
a že energetická závislost Evropy 
na konvenčních zdrojích energie se bude 
snižovat;

1. souhlasí s Komisí, že nové způsoby 
výroby energie včetně energie z 
obnovitelných zdrojů v Evropě budou 
v budoucnosti tvořit stále větší podíl 
na zásobování energií, což se týká jak 
dodávek elektřiny, tak i vytápění, chlazení 
a odvětví dopravy, a že energetická 
závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné 
energetické zdroje v Evropě budou 
v budoucnosti tvořit stále větší podíl 
na zásobování energií, což se týká jak
dodávek elektřiny, tak i vytápění, chlazení 
a odvětví dopravy, a že energetická 
závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné 
energetické zdroje v Evropě budou 
v budoucnosti tvořit stále větší podíl 
na zásobování energií, což se týká jak 
dodávek elektřiny, tak i vytápění, chlazení 
a odvětví dopravy, a že energetická 
závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. uvádí, že politika EU v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie by se neměla 
zaměřovat pouze na výrobu elektřiny, ale 
vzít v potaz také jiná odvětví jako je 
vytápění a chlazení, neboť poptávka 
po teple tvoří téměř polovinu celkové 
energetické poptávky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. lituje, že se vytápění a chlazení 
založené na obnovitelných zdrojích 
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energie kromě specifických strategií 
vytápění uplatňovaných na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni neopírá o 
mechanismy podpory obnovitelné energie 
(např. výkupní ceny za elektřinu a zelená 
osvědčení);      

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že obnovitelné zdroje 
energie mají v roce 2050 zaujímat největší 
podíl na dodávkách energie v rámci 
Evropské unie a že jsou vnímány jako 
jednoznačně nejlepší volba; dodává, že 
na období do roku 2050 je zapotřebí 
vymezit zvláštní cíle, jež zaručí, aby byly 
obnovitelné zdroje energie v rámci EU 
spolehlivým energetickým zdrojem  
i v budoucnu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. všímá si, že obnovitelné zdroje energie 
nejen pomáhají řešit změnu klimatu, ale 
ve srovnání s konvenčními elektrárnami 
na fosilní paliva a atomovými 
elektrárnami rovněž znamenají další 
přínos pro životní prostředí, např. žádné 
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emise NOx či SOx, žádné další látky 
znečišťující ovzduší jako např. oxid 
siřičitý nebo částice mající karcinogenní 
účinky a velice nepříznivé dopady 
na lidské zdraví, žádné potíže týkající se 
dlouhodobého skladování odpadu nebo 
vyřazování elektráren z provozu, malé 
nebo žádné užívání vody při provozu 
a nulová potřeba těžby paliva;         

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 b. bere na vědomí, že cíl EU snížit do 
roku 2050 emise uhlíku v energetickém 
odvětví bude splněn pouze za
předpokladu, že nadále nebudou 
využívána fosilní paliva, a že stabilní, 
ambiciózní a dlouhodobá politika v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie tomuto 
přechodu z fosilních paliv napomůže;   

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 c. bere na vědomí zjištění Mezinárodní 
agentury pro energii o tom, že zatímco 
specifické politiky v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie budou v krátkodobém 
horizontu znamenat dodatečné náklady, 
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z dlouhodobého hlediska budou náklady 
na tyto politiky nižší než v případě 
spoléhání se výhradně na stanovování cen 
uhlíku, neboť tyto politiky umožní včas 
vytvořit dostatečně širokou škálu 
technologií v oblasti obnovitelné energie 
tak, aby bylo do roku 2050 dosaženo 
dekarbonizace energetického odvětví při 
co nejnižších nákladech;      

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. souhlasí s Komisí, že silný růst 
obnovitelných energií do roku 2030 by 
mohl vytvořit více než 3 miliony 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné 
pro konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí 

2. zdůrazňuje, že bezpečné dodávky 
energie by neměly být závislé na 
povětrnostních podmínkách;
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ohrozit bezpečnost dodávek;

Or. nl

Pozměňovací návrh 85
Roger Helmer
za skupinu EFD

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné 
pro konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí 
ohrozit bezpečnost dodávek;

2. zdůrazňuje, že spoléháním se na 
obnovitelné zdroje energie stoupají 
náklady a narušuje se
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a že tento stav je pro evropské 
spotřebitele vkročením do energetické 
chudoby;  zdůrazňuje význam snižování 
závislosti na obnovitelných zdrojích 
energie a namísto toho se staví pro přijetí 
racionální a udržitelné energetické 
politiky založené na využívání plynu, uhlí 
a jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
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a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek; připomíná důležitost toho, aby 
byl pro potřeby regionálních ekonomik 
EU zajištěn dostatek vlastních zdrojů 
energie, i významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; všímá si, že 
prvořadým cílem se musí stát nahrazení 
fosilních paliv a dovážené energie místně 
vyrobenou energií v rámci EU 
z obnovitelných zdrojů a pomalu se 
obnovující energií; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí ohrozit 
bezpečnost dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; zdůrazňuje, že polovina 
elektráren bude muset být 
v nadcházejícím desetiletí nahrazena a 
transformace systému dodávek energie se 
tak musí uskutečnit účinně z hlediska 
nákladů a zároveň nesmí ohrozit 
bezpečnost dodávek;    

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, přičemž průmysl zabývající se 
obnovitelnými zdroji energie a čistými 
technologiemi také představuje jednu 
z hlavních hnacích sil ekonomiky EU, a to 
díky konkurenční výhodě, již mají 
ekologické podniky operující v rámci EU;         
podtrhuje proto, že transformace systému 
dodávek energie a zvyšování podílu 
energie z obnovitelných zdrojů se musí 
uskutečnit účinně z hlediska nákladů a 
zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit s cílem zajistit bezpečnost 
dodávek energie účinně z hlediska
nákladů; v tomto ohledu bere na vědomí 
snižující se náklady na technologie 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
jejich zvyšující se konkurenceschopnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v oblasti výroby elektřiny, vytápění, 
chlazení a v odvětví dopravy se musí 
uskutečnit účinně z hlediska nákladů a při 
zohlednění celkových nákladů na 
obnovitelné zdroje energie, včetně 
systémových nákladů, a bez způsobení 
škod, pokud jde o bezpečnost dodávek;  

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí 
ohrozit bezpečnost dodávek;

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že systém 
dodávek energie se musí stát flexibilnější, 
aby se podíl energie z obnovitelných 
zdrojů zvýšil účinně z hlediska nákladů a 
zároveň aby nedošlo k narušení 
bezpečnosti dodávek;
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Or. de

Pozměňovací návrh 92
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná 
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek; navrhuje, aby Komise při 
sestavování investičních plánů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie vzala 
v úvahu dopady hospodářské krize a nižší 
ratingové ohodnocení členských států, jež 
se promítlo ve škrtech v rozpočtech, i míru 
případných rizik; 

Or. sl

Pozměňovací návrh 93
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je šetrná
vůči životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež jsou 
udržitelné vůči životnímu prostředí, jsou 
nezbytné pro konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
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podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně z hlediska 
nákladů a musí zároveň zvýšit bezpečnost 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dodávce elektřiny, vytápění, chlazení a v 
odvětví dopravy se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí ohrozit 
bezpečnost dodávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu osvědčených způsobů výroby 
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musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

energie, jež jsou veřejností přijímány a 
které jsou finančně udržitelné, se musí 
uskutečnit účinně z hlediska nákladů a 
zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie, jež je 
udržitelné vůči životnímu prostředí, jsou 
nezbytné pro konkurenceschopnost 
evropského průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně z hlediska 
nákladů a zároveň nesmí ohrozit 
bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
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musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

výrobě elektřiny, vytápění, chlazení a v 
odvětví dopravy se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí ohrozit 
bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 
všech relevantních odvětvích se musí 
uskutečnit účinně z hlediska nákladů a 
zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 

2. zdůrazňuje, že bezpečné a cenově 
dostupné dodávky energie z obnovitelných 
zdrojů, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování 
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
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musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a musí zároveň ochránit bezpečnost 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že transformace 
systému dodávek energie a zvyšování
podílu energie z obnovitelných zdrojů se 
musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů 
a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; podtrhuje proto, že musí dojít ke 
transformaci systému dodávek energie, aby 
se výrazně vyššího podílu energie 
z obnovitelných zdrojů podařilo 
dosáhnout účinně z hlediska nákladů a aby 
zároveň nebyla ohrožena bezpečnost 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. kritizuje opatření se zpětným účinkem 
na mechanismy podpory obnovitelných 
zdrojů energie, jež byly nedávno v řadě 
zemí přijaty; zdůrazňuje, že ohrožením 
provozuschopnosti stávajících zařízení 
využívajících obnovitelné zdroje energie 
taková opatření zvyšují kapitálové náklady 
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investorů, a to nejen v zemích, kde jsou 
uplatňována, ale v celé Evropě;   uvádí, že 
transformace energetického odvětví bude 
v následujících letech vyžadovat 
vynaložení nákladnějších investic a že 
zhoršující se ovzduší důvěry v souvislosti s 
obnovitelnými zdroji energie povede 
k tomu, že se dosažení závazných cílů 
stanovených do roku 2020 stane 
nákladnějším; vyzývá Komisi, aby na tato 
rozhodnutí tvrdě zareagovala a využila 
všech příslušných právních prostředků, 
aby byla tato rozhodnutí přehodnocena;  

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 b. uvádí, že změny se zpětným účinkem 
vztahující se na mechanismy podpory 
obnovitelných zdrojů energie by neměly 
být z důvodu bezpečnosti investic a právní 
jistoty uplatňovány;  navrhuje, aby se 
v případech, kdy se tato opatření stanou 
z oprávněných důvodů nepostradatelná, 
uplatňoval portugalský model nejlepšího 
řešení vypracovaného společně vládou a 
zástupci sektoru průmyslu, jež povede 
ke spravedlivé a přijatelné dohodě;   

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že v rámci odvětví 
obnovitelných zdrojů energie by se měl 
současný a očekávaný přínos z biomasy a 
dalších kontrolovatelných zdrojů energie 
pro všechny zainteresované strany ještě 
více zviditelnit, aby se posílily principy 
spravedlivého a vyváženého 
rozhodovacího procesu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že modernizace a rozvoj 
energetické infrastruktury umožňující 
decentralizovat výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů jsou nezbytně 
nutné;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. všímá si, že některé obnovitelné zdroje 
energie, jako jsou např. geotermální 
zdroje, mohou poskytovat teplo a elektřinu 
lokálně a nepřetržitě; je toho názoru, že 
tyto místní zdroje energie zvyšují 
energetickou nezávislost, a to i pro 
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izolovaná společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. všímá si, že v odvětví obnovitelných 
zdrojů energie bylo vytvořeno přibližně 
půl milionu pracovních míst a že 
intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie v horizontu do roku 2030 by mohl 
vést k vytvoření dalších 3 milionů 
pracovních míst;  

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že využívání 
obnovitelných zdrojů energie podporuje 
diverzifikaci dodávek energie, zvyšuje 
konkurenceschopnost Evropy, znamená 
větší bezpečnost a přispívá k rozvoji 
nových odvětví průmyslu a vývozního 
trhu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 b. zdůrazňuje, že vyhledávání 
obnovitelných zdrojů energie by nemělo
vést k honbě za využíváním přírodních 
zdrojů a narušování ekonomického a 
udržitelného rozvoje jiných průmyslových 
odvětví;  

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. uvádí, že intenzivnější rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v členských 
státech EU pravděpodobně povede ke 
zvýšenému využívání biomasy, což bude 
následně vyžadovat vytvoření rámce, který 
ve vztahu k plynné a pevné biomase 
podrobně vymezí kritéria udržitelnosti, jež 
zohlední například ochranu vody, 
nepřímé využívání půdy a biodiverzitu;    

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Roger Helmer
za skupinu EFD

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích 
a že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

3. znovu potvrzuje právo členských států 
jednat v rámci energetické politiky 
nezávisle;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích 
a že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

3. konstatuje, že potenciál rozvoje dané 
formy obnovitelné energie vždy závisí na 
přírodních podmínkách;  domnívá se 
však, že k využívání obnovitelných zdrojů 
energie může přispět většina členských 
států, budou-li zohledněny konkurenční 
výhody každého regionu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál

3. konstatuje, že při naplňování 
vnitrostátních cílů s horizontem do roku 
2020 stanovených směrnicí EU o energii 
z obnovitelných zdrojů je nyní podpora 
energie z obnovitelných zdrojů v členských 
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rozvoje obnovitelných zdrojů energie 
v závislosti na přírodních podmínkách;

státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných vnitrostátních správních 
regulačních rámcích, což přispívá 
k různému rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie;   

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle v souladu 
s jejich specifickými vnitrostátními 
podmínkami upravujícími způsoby splnění 
cíle stanoveného do roku 2020 a ve 
správních regulačních rámcích, jež se v 
jednotlivých zemích značně liší, a že 
členské státy mají různý potenciál rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie v závislosti 
na přírodních podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie 
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podmínkách; v závislosti na přírodních podmínkách, jež 
určují jejich potenciál ve vztahu 
k obnovitelným zdrojům energie, a že 
v důsledku těchto rozdílů je zapotřebí 
poskytnout jim prostřednictvím různých 
mechanismů podporu;   

Or. pl

Pozměňovací návrh 115
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních
podmínkách;

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie 
v závislosti na technických i 
netechnických faktorech; zdůrazňuje, že 
potenciál jednotlivých členských států a 
odlišný stupeň vyspělosti technologií se 
musí systematicky promítat 
do specifických podob mechanismů 
podpory také po roce 2020;    

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 

3. konstatuje, že prosazování energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
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státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie 
v závislosti na přírodních podmínkách; 
domnívá se, že různé způsoby této podpory 
musejí zohledňovat změny odehrávající se 
na daných trzích a musejí mít patřičnou 
formu, aby bylo možné kontrolovat výdaje 
vynakládané na tuto podporu a přinášet 
užitek koncovým spotřebitelům efektivně z 
hlediska nákladů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách; vyzývá zároveň Komisi, aby 
provedla náležitou analýzu dopadů na 
ceny pro koncové spotřebitele a 
hospodářskou konkurenceschopnost 
jednotlivých členských států v případě, že 
bude přikročeno k dalším aktivitám na 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie;  

Or. pl

Pozměňovací návrh 118
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na přírodních 
podmínkách;

3. konstatuje, že podpora energie z 
obnovitelných zdrojů je nyní v členských 
státech poskytována nezávisle a ve velice 
odlišných správních regulačních rámcích a 
že členské státy mají různý potenciál 
rozvoje v závislosti na specifických 
vnitrostátních podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že nástup technologií 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
distribuce a decentralizace daly podnět k 
vytváření mnoha družstevních subjektů a 
komunitních systémů vlastněných občany 
a zaměřujících se na výrobu energie a její 
distribuci;     

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Roger Helmer
za skupinu EFD

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů 
se různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 

4. uvádí, že přílišný rozvoj větrné energie 
se setkává se značně odmítavou reakcí ze 
strany veřejnosti, neboť má vliv na 
krajinný ráz, rozvrací obytné čtvrtě, 
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finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

domovy i společenství, má negativní 
dopad na hodnotu nemovitostí, způsobuje 
místním obyvatelům zdravotní problémy, 
ničí přírodu a je nebezpečím pro  ptactvo 
a netopýry;      

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. s ohledem na cíle EU v oblasti energie a 
klimatu uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie, zdůrazňuje, že 
přístup k investičním prostředkům je pro 
další rozvoj obnovitelné energie klíčový, a 
naléhavě vyzývá EU, členské státy a 
představitele regionálních a místních 
správních orgánů, aby byly mechanismy 
veřejné podpory v případech, kde je to 
nezbytné, udržovány a napomohly 
zapojení soukromých investic;    

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
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různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie; shoduje se tak s 
Komisí na tom, že podpora spotřebitelů k 
výrobě jejich vlastní energie povede 
k tomu, že nad svým využíváním energie 
získají silnější pocit vlastnictví a kontroly 
a projekty obnovitelné energie budou 
přijímat ochotněji;    

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání sítí a zařízení na výrobu energie 
se různí;  zdůrazňuje, že existují značné 
rozdíly v dostupnosti veřejných a 
soukromých finančních prostředků 
uvolněných na podporu této energie, 
zejména v důsledku finanční krize, jež 
vedla ke značnému rozprostření 
investovaného kapitálu; vyzývá Komisi, 
aby členským státům, v nichž investoři čelí 
vysokým úrokovým sazbám, což se týká 
především jihoevropských členských států, 
navrhla řešení této situace;  vyzývá 
Komisi, aby spolu s Evropskou investiční 
bankou a vnitrostátními veřejnými 
institucemi řádně prozkoumala možnosti 
využít za účelem financování projektů na 
obnovitelnou energii prostředky a 
inovovat finanční nástroje v rámci 
současného a budoucího rozpočtu EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie; uvádí, že 
společenské i politické přijímání 
obnovitelné energie může být zaručeno 
pouze při zajištění naprosté 
transparentnosti, pokud jde o náklady a 
související dopady na spotřebitele;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů
se různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energetických zdrojů se vždy 
různí a že je zapotřebí vést konzultace 
s místními zainteresovanými stranami 
vždy, kdy mají být nové energetické zdroje 
zaváděny;  uvádí, že existují značné 
rozdíly v dostupnosti veřejných a 
soukromých finančních prostředků 
uvolněných na podporu této energie, 
protože jsou cíle této politiky vymezovány 
nejasně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie; domnívá se, že trhy 
s uhlíkem budou hrát významnou roli, 
protože budou investorům poskytovat 
investiční pobídky směřující do oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie; domnívá se, že pro 
řádné rozdělení těchto prostředků je 
nezbytné vytvořit mapy zobrazující 
příležitosti distribučních cest obnovitelné 
energie v členských státech i v rámci celé 
EU;  

Or. pl
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Pozměňovací návrh 128
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání energie z obnovitelných zdrojů se 
různí a že existují značné rozdíly 
v dostupnosti veřejných a soukromých 
finančních prostředků uvolněných na 
podporu této energie;

4. uvádí, že společenské i politické 
přijímání veškerých zdrojů energie se různí 
a že existují značné rozdíly v dostupnosti 
veřejných a soukromých finančních 
prostředků uvolněných na podporu této 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že nástup technologií 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
decentralizace daly podnět k vytváření 
mnoha družstevních subjektů a 
komunitních systémů vlastněných občany 
a zaměřujících se na výrobu energie a její 
distribuci, jako je tomu například 
v Německu, Belgii a Dánsku;     

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Corinne Lepage

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

4 a. zdůrazňuje, že nástup technologií 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
decentralizace daly podnět k vytváření 
mnoha družstevních subjektů a 
komunitních systémů vlastněných občany 
a zaměřujících se na výrobu energie a její 
distribuci, jako je tomu například 
v Německu a Dánsku;     

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že přijetí ze strany 
veřejnosti je klíčovým předpokladem pro 
další rozvoj obnovitelných zdrojů energie, 
takže je nezbytné, aby občané EU měli v 
počáteční fázi v záležitostech týkajících se 
výstavby rozvodných sítí a elektráren 
hlavní slovo; 

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 

vypouští se
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však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

Or. nl

Pozměňovací návrh 133
Roger Helmer
za skupinu EFD

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že větrná a solární 
energie nejsou schopny nabízet
konkurenceschopné ceny, a očekává, že 
v řádu několika málo let se současné 
investice do obnovitelných zdrojů stanou 
zastaralé a nedostupné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 

5. uvádí, že některé technologie 
obnovitelných zdrojů se blíží tržním 
cenám mnohem dříve, než se očekávalo, 
zatímco jiné obnovitelné zdroje energie 
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však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

dosud nejsou na trhu s energií 
konkurenceschopné;  souhlasí s Komisí, 
že je nutno využít všechny dostupné 
prostředky ke snížení nákladů a řešit 
neprovádění ustanovení týkající se 
vnitřního trhu, jež má například za 
následek vysoce koncentrované trhy na 
výrobu elektřiny, aby byla energie z 
obnovitelných zdrojů v podmínkách 
tržního hospodářství konkurenceschopná, 
přičemž je zapotřebí okamžitě ukončit 
podporu plynoucí na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. zdůrazňuje, že více než 50 % evropské 
výroby obnovitelné energie je zastoupeno 
nevolatilními a nekonkurenceschopnými 
vodními elektrárnami; vyjadřuje své 
znepokojení nad tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z nově vzniklých 
obnovitelných zdrojů konkurenceschopná, 
zatímco se však tržním cenám blíží i jiné 
technologie; souhlasí s Komisí, že je nutno 
využít všechny dostupné prostředky ke 
snížení nákladů, aby byla energie z nově 
vzniklých obnovitelných zdrojů 
v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná; vyzývá však k tomu, 
že před tím, než bude na určitou 
technologii obnovitelných zdrojů energie 
vyplacena podpora, je zapotřebí provést 
hodnocení nákladů na celkový cyklus 
životnosti, aby bylo možné určit, jestli 
bude v budoucnu daná technologie 
v podmínkách tržního hospodářství 
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konkurenceschopná; 

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. uvádí, že v podmínkách tržního 
hospodářství je na trhu s energií je pouze 
část energie z obnovitelných zdrojů již 
konkurenceschopná, kdežto tržním cenám 
se blíží i jiné technologie; souhlasí 
s Komisí, že je nutno využít všechny 
dostupné prostředky ke snížení nákladů, 
aby byla energie z obnovitelných zdrojů 
v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná, včetně řádné 
internalizace všech druhů vnějších 
dopadů; uvádí, že musí dojít 
k transformaci trhu s energií, 
infrastruktury i podpůrných systémů, jež 
jsou v současnosti stále řešeny 
konvenčními technologiemi, aby byly tyto 
složky schopny stimulovat integraci 
obnovitelných zdrojů energie;   

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
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zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny řádné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná; domnívá se, že v 
případě zjištěných nedostatků na trhu 
nebo v případě, že výrobci mají omezený 
přístup k bezpečnému tržně založenému 
financování, by měl být pro účely rozvoje 
udržitelných zdrojů energie usnadněn 
přístup k dostupnějšímu investičnímu 
kapitálu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí vytvořit plán na postupné rušení 
dotací na fosilní paliva, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost obnovitelné 
energie;  

Or. fi

Pozměňovací návrh 139
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí snížit rizika hrozící těm, kteří 
investovali do obnovitelné energie, a to 
prostřednictvím jasné a dlouhodobé 
evropské strategie; 

Or. sl

Pozměňovací návrh 140
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. uvádí, že v podmínkách tržního 
hospodářství je na trhu s energií je část 
energie z obnovitelných zdrojů již
konkurenceschopná, a že tržním cenám se 
blíží i jiné technologie, zatímco cena 
konvenčních technologií stoupá a ceny 
fosilních paliv mají ve střednědobém i 
dlouhodobém horizontu rovněž narůstat;     
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
ceny obnovitelných zdrojů energie, aby se 
tyto staly v podmínkách tržního 
hospodářství konkurenceschopnými;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny řádné a finančně udržitelné 
prostředky ke snížení nákladů, aby byla 
energie z obnovitelných zdrojů i jiné 
způsoby výroby energie v podmínkách 
tržního hospodářství konkurenceschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. vítá skutečnost, že obnovitelné zdroje 
energie se na trhu s energií stávají 
v podmínkách tržního hospodářství stále 
více konkurenceschopnými;  souhlasí 
s Komisí, že je nutno využít všechny 
dostupné prostředky k dalšímu zvýšení 
konkurenceschopnosti obnovitelných 
zdrojů energie v podmínkách tržního 
hospodářství;

Or. de
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Pozměňovací návrh 143
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství jsou na trhu s energií 
dosud konkurenceschopné zejména 
obnovitelné zdroje energie, u nichž se 
dlouhodobě prokazuje, že jsou 
z technologického hlediska životaschopné, 
zatímco se však tržním cenám blíží i jiné 
novější technologie; souhlasí s Komisí, že 
je nutno využít všechny dostupné 
prostředky ke snížení nákladů, aby byla 
všechny způsoby výroby energie z 
obnovitelných zdrojů v podmínkách 
tržního hospodářství konkurenceschopné;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná jakožto další zdroj 
elektřiny pro domácnosti a prostředek 
výroby elektřiny pro dodávky do sítě; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 145
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však některé technologie blíží tržním 
cenám; souhlasí s Komisí, že je nutno 
využít všechny dostupné prostředky ke 
snížení nákladů, aby byla energie z 
obnovitelných zdrojů v podmínkách 
tržního hospodářství konkurenceschopná;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. uvádí, že v podmínkách tržního 
hospodářství je na trhu s energií dosud 
pouze část energie z obnovitelných zdrojů 
konkurenceschopná, zatímco se však 
tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že v podmínkách 
tržního hospodářství je na trhu s energií 
dosud pouze část energie z obnovitelných 
zdrojů konkurenceschopná, zatímco se 
však tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

5. uvádí, že v podmínkách tržního 
hospodářství je na trhu s energií dosud 
pouze část energie z obnovitelných zdrojů 
konkurenceschopná, zatímco se však 
tržním cenám blíží i jiné technologie; 
souhlasí s Komisí, že je nutno využít 
všechny dostupné prostředky ke snížení 
nákladů, aby byla energie z obnovitelných 
zdrojů v podmínkách tržního hospodářství 
konkurenceschopná;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. uvádí, že vytápění a chlazení dnes 
představuje více 40 % konečné spotřeby 
energie v Evropě a že podíl obnovitelných 
zdrojů energie na konečné spotřebě 
energie pro vytápění a chlazení roste, kdy 
se v roce 2009 vystoupal na 12,47 % 
hrubé konečné spotřeby energie EU27 na 
vytápění a chlazení;   zdůrazňuje, že by se 
měla věnovat větší pozornost dosud 
nevyužívanému potenciálu v oblasti 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 
energie a jeho úloze při podpoře 
udržitelnosti, místního růstu a 
konkurenceschopnosti průmyslu; vyzývá 
Evropskou komisi, aby předložila 
komplexní analýzu a následně učinila 
další kroky na podporu členských států 
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v jejich snahách využít naplno potenciálu 
v oblasti vytápění a chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie efektivně a 
účinně z hlediska nákladů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. uvádí, že vytápění a chlazení 
představuje více 46 % konečné spotřeby 
energie EU a že podíl obnovitelných 
zdrojů energie na konečné spotřebě 
energie pro vytápění a chlazení roste, kdy 
se v roce 2009 vystoupal na 12,47 % 
hrubé konečné spotřeby energie EU27 na 
vytápění a chlazení;   domnívá se tak, že 
by se měla věnovat větší pozornost dosud 
nevyužívanému potenciálu v oblasti 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 
energie a jeho úloze při podpoře 
udržitelnosti, místního růstu a 
konkurenceschopnosti průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. bere na vědomí, že existuje dostatečný 
právní rámec v podobě nařízení (EU) č. 
955/2010 ze dne 20. října 2010, jež 
stanovuje povinnosti podnikatelů 
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obchodujících na trhu se dřevem a 
produkty ze dřeva, jež prokazuje, že 
biomasa je v rámci Evropské unie 
vyráběna udržitelným způsobem a že 
nedochází k porušování jakýchkoli 
právních předpisů týkajících se 
udržitelného lesního obhospodařování 
nebo životního prostředí; uvádí, že nové 
právní předpisy ohledně udržitelnosti 
biomasy využívané k výrobě obnovitelné 
energie a produkované v rámci Evropské 
unie by měly stávající právní rámec a 
nástroje zohlednit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. uznává, že potenciál ke snížení emisí 
oxidu uhličitého prostřednictvím 
zvýšeného využívání biometanu ve 
vozidlech na krátké i dlouhé vzdálenosti, 
zejména u těžkých nákladních vozidel, a 
využívání elektřiny ve vozidlech na krátké 
vzdálenosti ve městech, je značný;    

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. vnímá potřebu dalších aktivit za 
účelem zvýšení ochoty společnosti přijímat 
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obnovitelné zdroje energie; konstatuje 
zároveň, že za tímto účelem by efektivní 
kroky spočívaly v zavedení celistvého 
přístupu k výrobci/spotřebiteli, kteří by se 
stali schopnými řídit proces výroby 
energie;  

Or. pl

Pozměňovací návrh 153
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. mechanismy trhu a hospodářská 
soutěž jsou předpokladem pro dlouhodobý 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie v 
Evropě;  uvádí, že svobodný a otevřený trh 
je nejlepším způsobem stimulace 
udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. domnívá se, že v oblasti konvečních 
zdrojů energie by bylo lepší využívat 
biomasu, včetně biomasy z komunálního 
odpadu; 

Or. pl



AM\920120CS.doc 75/262 PE500.604v01-00

CS

Pozměňovací návrh 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. poukazuje na význam, jež má udržení 
dostupných cen pro spotřebitele na 
domácím i průmyslovém trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 b. domnívá se, že za účelem postupné 
integrace obnovitelných zdrojů energie na 
trh by měly být vnitrostátní mechanismy 
podpory obnovitelných zdrojů postupně 
rušeny, a to ve chvíli, kdy daný 
obnovitelný zdroj energie prokáže svou 
životaschopnost a konkurenceschopnost v 
tržních podmínkách;   

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá členské státy, aby za účelem 
dosažení co nejúčinnější integrace 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
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evropského trhu z hlediska nákladů 
postupně zrušily dotace na fosilní paliva i 
atomovou energii, řádně prováděly 
liberalizační balíčky a řešily strukturální 
nedostatky trhu jako je koncentrace trhů, 
a za týmž účelem vyzývá Komisi, aby byla 
v plnění těchto kroků neústupná, dále 
vyzývá členské státy, aby vytvářely trh pro 
intradenní obchodování s vysokou 
likviditou, vyrovnávací trh a rovněž trh, 
jenž bude nabízet služby na podporu 
budování rozvodných sítí, a vyzývá 
Komisi, aby na úrovni EU zajistila jejich 
integraci, jak stanovuje široce vymezený 
model EU, ale i nad rámec tohoto 
modelu;       

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. Za účelem řádného fungování 
vnitřního trhu s energií by členské státy 
měly postupně zrušit dotace na fosilní 
paliva i atomovou energii, provádět 
liberalizační balíčky a řešit strukturální 
nedostatky trhu jako je koncentrace trhů 
a regulované ceny za energie, vytvářet trh 
pro intradenní obchodování s vysokou 
likviditou, vyrovnávací trh a rovněž trh, 
jenž bude nabízet služby na podporu 
budování sítí;  

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marita Ulvskog
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že ceny různých zdrojů 
energie mají hlavní vliv na chování aktérů 
průmyslového i spotřebního trhu, a uvádí, 
že neschopnost současného rámce politiky 
dosáhnout plné internalizace vnějších 
nákladů, v kombinaci se štědrými státními 
dotacemi na neobnovitelné zdroje energie, 
ztěžuje růst odvětví obnovitelných zdrojů 
energie;    vyzývá k tomu, aby byly dotace 
na fosilní paliva postupně zrušeny a aby 
všechny zdroje energie nesly odpovědnost 
za své náklady související s ochranou 
životního prostředí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 c. domnívá se, že je zapotřebí postupně 
zrušit dotace, jež narušují hospodářskou 
soutěž, a rovněž ty, které podporují fosilní 
paliva poškozující životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 d. domnívá se, že je zapotřebí postupně 
zrušit dotace, jež podporují fosilní paliva 
poškozující životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
analýzu toho, jaký dopad mají dotace na 
fosilní paliva a atomovou energii na 
řádné fungování vnitřního trhu s energií 
a integraci obnovitelných zdrojů energie 
do energetického systému; 

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. je znepokojen tím, že v některých 
státech stále dochází k vyplácení dotací na 
neobnovitelné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Energie z obnovitelných zdrojů na
evropském vnitřním trhu s energií;

Energie z obnovitelných zdrojů na 
spravedlivém a plně integrovaném
evropském vnitřním trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) (za nadpisem „Energie z obnovitelných zdrojů na evropském vnitřním 
trhu s energií“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. uvádí, že infrastruktura rozvodných 
sítí a jejich řízení spolu s tržními pravidly 
jsou nastaveny ve prospěch elektráren 
spalujících fosilní paliva a atomových 
elektráren, což pro novější technologie, 
jakými jsou obnovitelné zdroje energie, 
znamená, že se dostávají do pozice 
konkurenční nevýhody;  

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) (za nadpisem „Energie z obnovitelných zdrojů na evropském vnitřním 
trhu s energií“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. uvádí, že některé technologie 
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obnovitelných zdrojů energie mohou 
vyvolat nepřijatelný propad životní úrovně 
a mohou být nebezpečné lidskému zdraví, 
pokud se vyskytují v bezprostřední 
blízkosti obytných budov; zdůrazňuje, že 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie by 
neměl probíhat způsobem, kdy by na 
selektivním základě docházelo k ničení 
životního prostředí či hospodářské 
prosperity izolovaných společenství nebo 
obydlí; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
vlády členských států zajistily ochranu či 
řádnou kompenzaci za újmu na zdraví 
nebo životní úrovni každého občana, který 
by ji utrpěl v důsledku rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014;
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;

6. uvádí, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou, jenž má být dokončen do roku 
2014, bude mít klíčový význam pro 
integraci obnovitelných zdrojů a bude 
sloužit jako z hlediska nákladů účinný 
prostředek pro vyrovnávání proměnlivosti 
výroby elektřiny; vítá zprávu Komise o 
situaci ohledně dokončování vnitřního trhu 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně
dokončování vnitřního trhu s energií;

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vyzývá Komisi, aby využila všech 
dostupných nástrojů, aby k dokončení 
vnitřního trhu s energií došlo co nejdříve; 

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií; 
vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve 
svém úsilí při úplném provádění právních 
předpisů upravujících vnitřní trh 
s energií, propojování energetických 
soustav a odstraňování izolovaných 
energetických ostrovů a výpadků energie;   

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 
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budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;

budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;
vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve 
svém úsilí při úplném provádění právních 
předpisů upravujících vnitřní trh 
s energií, propojování energetických 
soustav a odstraňování výpadků energie;   

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014;
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou, jenž má být dokončen do roku 
2014, napomůže integraci obnovitelných 
zdrojů energie; podporuje záměr Komise 
postavit před Soudní dvůr členské státy, 
jež nezanesou právní předpisy upravující 
vnitřní trh s energií do vnitrostátní 
legislativy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise podat v blízké 
budoucnosti zprávu o situaci ohledně 
dokončování vnitřního trhu s energií;

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a 
elektřinou má být dokončen do roku 2014; 
vítá záměr Komise přijmout rozhodná 
opatření, aby byl třetí balíček v rámci 
vnitřního trhu s energií prováděn ve všech 
členských státech EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 173
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. vyjadřuje znepokojení, pokud jde o 
slučitelnost nedávných změn 
v legislativách členských států, například 
Španělska, v oblasti daní a výroby energie 
s ustanoveními vnitřního trhu s energií a 
rovněž s dalšími právními předpisy EU 
v oblasti energetiky a jejími obecnými cíli;  
navrhuje zabývat se otázkami nastolenými 
hospodářskou krizí a specifickými 
problémy členských států jako například 
naddimenzování energetického odvětví 
spravedlivě a transparentně na základě 
vymezení nových mechanismů pro sdílení 
zátěže týkající se nákladů na elektrické 
soustavy, což s sebou rovněž nese obecné 
otázky jako dotace poskytované 
v minulosti, nepřímé dotace, účinnost 
výroby a internalizace vnějších nákladů;     

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. vnitrostátní mechanismy podpory 
musejí být za účelem dosažení užitku pro 
koncové spotřebitele efektivně z hlediska 
nákladů a kontroly nákladů vynaložených 
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na podporu obnovitelných zdrojů energie 
schopny reagovat lépe na signály trhu, 
zohlednit vyspělost různých technologií a 
patřičně se přizpůsobit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. jednotný evropský trh s energií, 
v jehož rámci je umožněn svobodný tok 
elektřiny mezi všemi členskými státy EU, 
je pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
v Evropě určujícím faktorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 b. zdůrazňuje, že za současné situace, 
kdy se vnitřní trh s energií zatím nestal 
realitou v důsledku nezapracování 
příslušných ustanovení do vnitrostátních 
legislativ, je upřednostňována výroba 
elektřiny z fosilních paliv, a to mnohdy 
prostřednictvím nespravedlivých dotací a
poskytovateli udržujících si dominantní 
postavení na trhu;  vyzývá Komisi, aby 
pomocí odpovídajících právních nástrojů, 
jež má k dispozici, tento výsledný 
nespravedlivý postoj k obnovitelným 
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zdrojům energie ukončila; vyzývá rovněž 
k úplné internalizaci vnějších nákladů, 
jako například emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce vytvářejí, a 
kladou tak překážky dokončování 
vnitřního trhu s energií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování
vnitřního trhu s energií;

7. uvádí, že existence asi 170 různých 
mechanismů podpory energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci Evropské 
unie je důkazem toho, že vnitrostátní 
mechanismy jsou vytvářeny s ohledem na 
odlišnou míru vyspělosti různých 
technologií a přetrvávající rozdíly 
jednotlivých domácích trhů, pokud jde o 
administrativní postupy a postupy týkající 
se zapojování rozvodných sítí, kapitálové 
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náklady a charakteristiky trhu s 
elektřinou; uvádí, že některé členské státy 
se nadále potýkají s případy 
strukturálního narušování trhu například 
v podobě dotací na fosilní paliva, 
regulovaných cen energie a koncentrace 
trhů; zdůrazňuje, že řešení výše 
uvedených problémů, rozvoj intradenního 
obchodování na trhu s elektřinou s cílem 
obchodovat v reálném čase a rozvoj 
vyrovnávacích trhů a služby na podporu 
budování rozvodných sítí má pro integraci 
a konkurenceschopnost obnovitelných 
zdrojů energie v rámci vnitřního trhu 
s energií zásadní význam;   

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování 
vnitřního trhu s energií;

7. uvádí, že existence asi škála různých 
mechanismů podpory energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci Evropské 
unie zajišťuje, že je při tvorbě 
mechanismů podpory zohledněn odlišný 
potenciál a technologie užívané v 
členských státech, čímž je možné předejít 
neočekávaným ziskům (zvýšení nákladů o 
25 % v případě jednotné úrovně podpory 
v rámci EU na základě posouzení 
skutečných nákladů na danou 
technologii); vítá zároveň iniciativu 
Komise týkající se sestavení pokynů 
mechanismů podpory;
__________________
1 Evropská komise, GŘ pro energetiku, 
studie Ecofys et al. (2001) futures-e; 
Evropská energie, Inteligentní energie -
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Evropa, ALTENER Financování 
obnovitelné energie na evropském trhu s 
energií; Resch et al. (2009). 

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování 
vnitřního trhu s energií;

7. uvádí, že v důsledku rozdílů mezi 
vnitrostátními trhy a technologiemi 
existuje v současnosti asi 170 různých 
mechanismů podpory energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci EU, což 
pro vnitřní trh s energií představuje 
problém;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající nerovnosti, 
nebo je dokonce zhoršují, a kladou tak 
překážky dokončování vnitřního trhu 
s energií;

7. uvádí, že existence mnoha různých 
mechanismů státní pomoci v rámci Unie 
může vést k vytváření monopolů a 
neúčinnosti vnitřního trhu s energií, 
protože tyto různé mechanismy upevňují 
stávající nerovnosti, nebo je dokonce 
zhoršují; kapacitní trhy pak především 
ztěžují volnou hospodářskou soutěž a 
podporu dalších vyrovnávacích nástrojů 
jako je systém řízení poptávky, 
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infrastruktura, skladování a obecně 
integrace obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající nerovnosti, 
nebo je dokonce zhoršují, a kladou tak 
překážky dokončování vnitřního trhu 
s energií;

7. uvádí, že existence dotací na konvenční 
zdroje energie, nízká míra propojenosti a 
vysoká koncentrace trhů v rámci Unie 
vedou k tomu, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný, 
protože tyto faktory upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování vnitřního 
trhu s energií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající nerovnosti, 
nebo je dokonce zhoršují, a kladou tak 
překážky dokončování vnitřního trhu 
s energií;

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající nerovnosti, 
nebo je dokonce zhoršují, a kladou tak 
překážky dokončování vnitřního trhu 
s energií; Pokyny vytvořené Komisí 
týkající se reformy mechanismů podpory 
budou vítány;  
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Ar. en

Pozměňovací návrh 184
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování 
vnitřního trhu s energií;

7. uvádí, že přeshraniční obchod 
s elektřinou je do značné míry neúčinný 
v důsledku asi 170 různých mechanismů 
podpory energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci Evropské unie; zdůrazňuje však 
význam rozvoje mechanismů na podporu 
obnovitelných zdrojů energie a 
financování těchto mechanismů také 
z prostředků členských států;  

Or. fi

Pozměňovací návrh 185
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje, že komplikované postupy 
schválení a plánování, jež mohou trvat 
měsíce či roky, a obavy před zaváděním 
změn se zpětným účinkem týkající se 
mechanismů podpory zvyšují rizikovost 
projektu; tato vysoká rizika, zejména v 
zemích s neklidnými kapitálovými trhy, 
vedou k velmi vysokým kapitálovým 
nákladům, což zvyšuje náklady na 
projekty výroby a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a ohrožuje jejich 
konkurenceschopnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 b. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zjednodušit administrativní postupy a 
vytvořit stabilní a účinné mechanismy 
podpory, jež bude možné dle potřeby 
přizpůsobit a zrušit, jakmile budou
technologie a dodavatelské řetězce na 
takové úrovni, že se stanou 
konkurenceschopnými a bude vyřešena 
otázka jejich selhání na trhu;   

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů
je třeba uplatnit hospodářskou soutěž, 
protože je nejlepší motivací k rychlým 
pokrokům v oblasti inovací a ke snižování 
nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; zdůrazňuje, že mechanismy 
podpory obnovitelných zdrojů energie byly 
zaváděny především na základě 
neúplného otevření trhu, neúplné 
internalizace vnějších nákladů na výrobu 
energie z konvenčních zdrojů a rovněž 
z důvodu raného stadia rozvoje většiny 
technologií obnovitelných zdrojů energie;  
lituje, že stále převažují dotace na fosilní 
paliva a atomovou energii; podporuje 
názor Komise, že u veškerých zdrojů 
energie ve všech členských státech je třeba 
uplatnit hospodářskou soutěž, protože je 
nejlepší motivací k rychlým pokrokům 



AM\920120CS.doc 91/262 PE500.604v01-00

CS

v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba dlouhodobě a ve chvíli, kdy se 
stanou ekonomicky životaschopné, 
uplatnit hospodářskou soutěž, protože je 
nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů
je třeba uplatnit hospodářskou soutěž, 
protože je nejlepší motivací k rychlým 
pokrokům v oblasti inovací a ke snižování 
nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že u 
veškerých zdrojů energie (včetně fosilních 
paliv) je třeba uplatnit hospodářskou 
soutěž, protože je nejlepší motivací 
k rychlým pokrokům v oblasti inovací a ke 
snižování nákladů;

Ar.. en
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Pozměňovací návrh 190
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů
je třeba uplatnit hospodářskou soutěž, 
protože je nejlepší motivací k rychlým 
pokrokům v oblasti inovací a ke snižování 
nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že u 
veškerých dostatečně rozvinutých zdrojů 
energie je třeba uplatnit hospodářskou 
soutěž, protože je nejlepší motivací 
k rychlým pokrokům v oblasti inovací a ke 
snižování nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů; 
vyzývá k vytvoření konzistentních opatření 
na podporu výroby energie a kritizuje 
nedávno zavedenou politiku Řecka 
zvyšující pojistné na produkci elektřiny 
vyráběné z plynu za současného snížení 
pojistného na větrnou energii, což vedlo 
k mnohem vyšším příjmům v případě 
energie vyráběné z fosilních paliv než u 
energie vyráběné z obnovitelných zdrojů;  
vyzývá Komisi, aby zdůraznila, že tyto 
praktiky nejsou v souladu s politikami a 
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cíli EU a měly by být přehodnoceny;

Ar.. en

Pozměňovací návrh 192
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů; je 
však znepokojen tím, že nezbytná 
integrace výroby energie z obnovitelných 
zdrojů na trh může vést k energetické 
chudobě širšího měřítka;     

Ar.. pl

Pozměňovací návrh 193
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení 
vnitřního trhu s energií budou mít 
spotřebitelé; podporuje názor Komise, že i 
v případě energie z obnovitelných zdrojů je 
třeba uplatnit hospodářskou soutěž, protože 
je nejlepší motivací k rychlým pokrokům 
v oblasti inovací a ke snižování nákladů;
zdůrazňuje, že přetrvávání regulovaných 
cen na maloobchodní úrovni ohrožuje 
schopnost spotřebitelů plně uplatňovat 
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právo výběru;  

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. konstatuje, že vývoj v oblasti 
skladování energie a pobídky spotřebitelů 
k tomu, aby si sami vyráběli energii, je 
třeba přizpůsobit vývoji trhu, a proto je 
důležité zajistit fungování vnitřního trhu s 
energií;  

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 
Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci 
EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 
Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci 
EU, které by stanovily, jak využívat 
mechanismy spolupráce v praxi, nastínily 
výzvy, které s sebou spolupráce přináší, a 
způsoby jejich řešení a zajistily, aby byly 
požadavky EU prováděny ve vnitrostátním 
právu členských států; vyzývá členské 
státy, aby lépe využívaly možnosti 
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spolupráce a zintenzivnily vzájemnou 
komunikaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 
Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci 
EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 
Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek, například podpora 
obchodu; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny o tom, jak využívat 
mechanismy spolupráce, jež by měly 
poskytovat lepší informace a přinést 
zjednodušení při jejich využívání; vyzývá 
členské státy, aby následně lépe využívaly
těchto mechanismů a zároveň
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 

9. bere na vědomí, že dosud téměř nebyly
využívány mechanismy spolupráce 
vytvořené směrnicí 2009/28/ES; poukazuje 
za zjištění Komise, podle nichž by lepší 
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Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci 
EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

využívání stávajících možností spolupráce
mohlo přinést značný užitek; vítá, že 
Komise uvádí, že vypracuje pokyny ke 
spolupráci v rámci EU; vyzývá členské 
státy, aby lépe využívaly možnosti 
spolupráce a zintenzivnily vzájemnou 
komunikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere se znepokojením na vědomí, že 
dosud nejsou téměř vůbec využívány 
mechanismy spolupráce vytvořené 
směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění 
Komise, podle nichž by přineslo lepší 
využívání stávajících možností spolupráce 
značný užitek; vítá, že Komise uvádí, že 
vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci 
EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

9. bere na vědomí, že dosud nejsou téměř 
vůbec využívány mechanismy spolupráce 
vytvořené směrnicí 2009/28/ES, ale že 
řada programů spolupráce se 
v současnosti plánuje; poukazuje za 
zjištění Komise, podle nichž by přineslo 
lepší využívání stávajících možností 
spolupráce značný užitek; vítá, že Komise 
uvádí, že vypracuje pokyny ke spolupráci 
v rámci EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. připomíná, že směrnice o energii 
z obnovitelných zdrojů vytvořila 
mechanismy spolupráce umožňující, aby 
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energie vyrobená z obnovitelných zdrojů 
v jednom členském státě byla započtena 
do cíle jiného členského státu; lituje, že 
i přes případný ekonomický přínos pro 
obě strany nebyly tyto mechanismy zatím 
v širším měřítku využity;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že včasné stanovení 
ambiciózního závazného cíle týkajícího se 
podílu konečné spotřeby energie, jenž by 
měl být tvořen energií z obnovitelných 
zdrojů, který by se uplatňoval v celé EU 
po roce 2020, by členské státy podnítilo 
k tomu, aby se více zapojily do 
mechanismů spolupráce;   

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. vítá skutečnost, že se zlepšily 
prognostické metody používané k 
posouzení větrné kapacity, které by měly 
být dostupné na vnitrodenních trzích, což 
umožňuje lepší integraci elektřiny z 
proměnných obnovitelných zdrojů 
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energie; vítá rovněž nové kodexy sítě 
vypracované podle požadavků třetího 
balíčku opatření pro vnitřní trh s energií, 
na němž v současné době pracují příslušní 
aktéři, vedou ke stabilizované frekvenci, 
čímž přispívají také k lepší integraci 
energie z obnovitelných zdrojů;     

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 b. vítá zavedení režimů výkupních 
prémií ve Velké Británii, Itálii, Dánsku a 
Německu, které umožňují začlenění 
energie z obnovitelných zdrojů do 
integrovaného vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. připomíná, že volba skladby 
energetických zdrojů spadá podle 
evropských smluv do příslušnosti
členských států;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 204
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie budou hrát v 
následujících letech stále větší roli v 
energetické skladbě; proto je v důsledku 
tohoto vývoje třeba přijmout nová tržní 
opatření a vhodně začlenit technologie s 
proměnnými a nízkými mezními náklady; 
bude-li existovat vhodná struktura trhu, 
výrobci energie z obnovitelných zdrojů
budou v souladu s vlastními kapacitami 
schopni dlouhodobě plnit funkce a úkoly 
ve prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že aby byla energie
z obnovitelných zdrojů plně začleněna do 
evropského vnitřního trhu s energií ve 
všech členských státech, tržní opatření by 
měla neprodleně povzbuzovat k většímu 
zapojení poptávky a k vyšším přínosům 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
s cílem plnit funkce a úkoly ve prospěch 
stability systému, které dosud zajišťovaly 
konvenční zdroje energie, v souladu s 
vlastními kapacitami a vnitřními 
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vlastnostmi; konstatuje, že vyrovnávací 
opatření byla vždy prováděna v rámci 
celého systému a že je v tomto ohledu 
velmi důležité rozšířit vyrovnávací oblasti 
za pomoci lépe vzájemně propojených 
elektrických soustav;  

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno postupně začlenit do 
evropského vnitřního trhu s energií do 
takové míry, do jaké to vyspělost a stupeň 
liberalizace vnitrostátních trhů s energií 
dovolí, a že různé druhy obnovitelných 
zdrojů energie mohou dlouhodobě plnit 
funkce a úkoly ve prospěch stability 
systému, které dosud zajišťovaly 
konvenční zdroje energie, a to v souladu s 
vnitřními vlastnostmi a vlastními 
kapacitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 

10. zdůrazňuje, že pokud je zajištěna 
finanční udržitelnost a podpora z 
veřejných zdrojů, je energii z 
obnovitelných zdrojů a jiné technologie 
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dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

pro nízkouhlíkové energie  nutno ve všech 
členských státech co nejdříve plně začlenit 
do evropského vnitřního trhu s energií, a že 
musí dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že tržní opatření musejí co 
nejdříve usnadnit začlenění energie z 
obnovitelných zdrojů do evropského 
vnitřního trhu s energií; domnívá se, že
obnovitelné zdroje energie musejí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, aby se mohli 
zapojit všichni účastníci trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že obnovitelných 
zdrojů energie mají ve stále větší míře
plnit funkce a úkoly ve prospěch stability 
systému, které dosud zajišťovaly 
konvenční zdroje energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 210
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že elektřinu z 
obnovitelných zdrojů je nutno ve všech 
členských státech co nejdříve plně začlenit 
do evropského vnitřního trhu s energií a že 
musí dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že jakmile se technologie 
pro energii z obnovitelných zdrojů stanou 
ekonomicky životaschopné, je nutno je co 
nejdříve plně začlenit ve všech členských 
státech do evropského vnitřního trhu 
s energií a že musí dlouhodobě plnit funkce 
a úkoly ve prospěch stability systému, 
které dosud zajišťovaly konvenční zdroje 
energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Kent Johansson
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií, a poukazuje na 
úspěšný příklad plného začlenění trhu 
Nord Pool, na němž již určité obnovitelné 
zdroje energie plní funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;
vyzývá v této souvislosti k tomu, aby byly 
ve větší míře zohledněny pozitivní, 
negativní, přímé i nepřímé vedlejší dopady 
energie z obnovitelných zdrojů při 
plánování a provádění, zejména pokud jde 
o stávající infrastrukturu, jako např. 
o přenosové a rozvodné soustavy, přírodní 
bohatství, biologickou rozmanitost a 
ochranu přírody; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zvýšily povědomí veřejnosti o 
pozitivních a negativních dopadech 
různých technologií pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 214
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;
zdůrazňuje, že vyvážit nestabilitu energie z 
obnovitelných zdrojů a nerovnoměrné 
rozložení přírodního bohatství by globálně 
umožnilo právě vytvoření skutečného 
vnitřního trhu;    

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech 
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie; 
uznává, že řešení problémů spojených 
s integrací systému je důležitým 
předpokladem pro další začleňování 
energie z obnovitelných zdrojů na trh; 



AM\920120CS.doc 105/262 PE500.604v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno ve všech členských státech
co nejdříve plně začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií a že musí 
dlouhodobě plnit funkce a úkoly ve 
prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných 
zdrojů je nutno postupně ve všech 
členských státech začlenit do evropského 
vnitřního trhu s energií, a to co nejdříve, a
že musí dlouhodobě plnit funkce a úkoly 
ve prospěch stability systému, které dosud 
zajišťovaly konvenční zdroje energie, a to 
v souladu s vlastními kapacitami a 
vnitřními vlastnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. konstatuje, že integraci energie z 
obnovitelných zdrojů lze stimulovat 
využíváním flexibilních technologií 
distribuované výroby a technologií řízení 
a tím, že se producentům, kteří jsou 
současně spotřebiteli, umožní, aby se 
aktivně podíleli na sladění poptávky a 
nabídky a zajištění rovnováhy trhu a 
hladkého fungování elektrických soustav;          
podotýká, že zavedení pokročilejší a 
inteligentnější decentralizované výroby 
energie a technologií v oblasti správy sítí 
budou z hlediska nákladů účinně přispívat 
k začlenění obnovitelných zdrojů energie 
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na trh s elektřinou na úrovni EU, a sice 
zvyšováním flexibility, doplněním 
rozsáhlých přenosových a rozvodných 
projektů v oblasti infrastruktury a 
omezením ztrát při přenosu elektřiny na 
minimum;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že plnění cílů pro oblast 
obnovitelných zdrojů energie do roku 
2020 stanovených pro EU ve směrnici o 
obnovitelných zdrojích energie podnítilo 
celkově i v jednotlivých členských státech 
k využívání obnovitelné energie v Evropě;  
domnívá se, že pro vytvoření politiky na 
trvalém základě a zvýšení bezpečnosti 
investic musí EU co nejdříve navrhnout 
nové cíle pro období po roce 2020;  

Or. fi

Pozměňovací návrh 219
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že stávající politika 
soudržnosti se ve financování energetiky 
zaměřuje především na obnovitelné zdroje 
energie, avšak tyto zdroje energie jsou 
podporovány již z programů EU 
a členských států, které se na ně zaměřují, 
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například prostřednictvím tarifů 
výkupních cen; poukazuje na to, že z této 
skutečnosti vyplývají otázky týkající se 
kolektivního dopadu financování 
z prostředků Fondu soudržnosti v 
souvislosti s rozvojem obnovitelných 
zdrojů energie v jednotlivých regionech; 
je přesvědčen, že je proto třeba dosáhnout 
vyváženějšího přístupu a vyčlenit větší část 
finančních prostředků ze strukturálních 
fondů na projekty v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. domnívá se, že měnící se charakter 
evropské energetické skladby si vyžádá 
přizpůsobení současné struktury trhu;  
konstatuje, že přínos energie z 
obnovitelných zdrojů, např. snížení 
velkoobchodních cen za elektřinu 
prostřednictvím efektu výhodné 
objednávky, není náležitým způsobem 
přenášen na konečné spotřebitele; vyzývá 
maloobchodní prodejce energie, aby 
získané výhody poskytovali dále 
konečným spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Herbert Reul

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

10a. vyzývá Komisi, aby zvážila, jaký 
dopad budou mít stávající právní předpisy 
v oblasti životního prostředí, např. 
rámcová směrnice o vodě nebo směrnice o 
ptácích, na rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie;  

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k provádění analýz nákladů a 
přínosů, aby bylo možné účinnějším 
způsobem zvážit zájmy v různých 
oblastech politiky a zohlednit ve větší míře 
pozitivní dopady obnovitelných zdrojů 
energie, zejména potenciál, jímž 
hospodárným způsobem přispívají k 
ochraně klimatu; zdůrazňuje, že se to týká 
také zejména právních předpisů EU v 
oblasti ochrany životního prostředí, např. 
rámcové směrnice o vodě a směrnice o 
ochraně ptáků; 

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Béla Kovács

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) (za nadpisem „Požadavky na infrastrukturu“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. konstatuje, že zdroje obnovitelné 
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zdroje energie mohou:
a) být nákladné, např. instalace 
slunečních panelů; zřízení elektrárny 
na výrobu geotermální energie; výstavba a 
uvedení větrných elektráren do provozu; 
stavba přehradní hráze pro využívání 
přílivové energie a energie z mořských 
vln; vodohospodářské systémy nebo 
hydroelektrárny jsou velmi nákladné na 
výstavbu. 

b) způsobovat potenciální škody 
na životním prostředí; např. přílivová 
energie má nepříznivé dopady na volně 
žijící živočichy a může bránit přirozenému 
proudění vody při přílivu a odvádění 
odpadních vod zpět do moře; sluneční 
panely lehce shromažďují prachové 
částice; hydroelektrárny mohou způsobit 
zaplavení okolních obcí a krajiny; 
přehrady mají zásadní ekologický dopad 
na místní hydrologické poměry; při 
spalování dřeva se uvolňují látky 
znečišťující ovzduší, včetně skleníkových 
plynů; 
c) být umístěny pouze v některých 
oblastech; vítr nevane stále; geotermální a 
sopečná činnost se mohou uklidnit, což 
povede k tomu, že budou elektrárny 
nadbytečné; 
d) být hlučné: míra hluku z větrné 
turbíny;
vzhledem ke všem uvedeným důvodům je 
důležité, aby Komise k těmto bodům 
přihlédla s cílem chránit životní prostředí;   

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že v některých případech
decentralizované dodávky energie z 
obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;
zdůrazňuje nicméně, že některé 
obnovitelné zdroje energie, jako jsou 
geotermální zdroje, biomasa a vodní 
energie, mohou vyvážit nestálé zdroje 
energie, a tím zmírnit potřebu další síťové 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované dodávky energie
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že až polovina elektřiny z 
obnovitelných zdrojů vyrobené do roku 
2020 bude pocházet z decentralizovaných  
obnovitelných zdrojů energie, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že dodávky energie z 
obnovitelných zdrojů do sítí potřebují jiná 
bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované a v některých případech 
nestálé dodávky energie z obnovitelných 
zdrojů do sítí potřebují jiná bezpečnostní 
opatření v oblasti infrastruktury, než jaká 
vyžaduje nynější energetická 
infrastruktura, která byla vytvořena v 
dobách monopolu výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že za určitých okolností
decentralizované dodávky energie z 
obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je nestálá, potřebují jiná 
bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů, a proto 
zdůrazňuje, že je třeba modernizovat a 
rozšířit energetickou rozvodnou síť ve 
snaze přizpůsobit se změnám v oblasti 
výrobních, přenosových, rozvodných a 
vyrovnávacích technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů;

11. konstatuje, že většinou 
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů do sítí, jež je 
vyráběna na vzdáleném místě a její 
produkce je závislá na počasí, potřebují 
jiná bezpečnostní opatření v oblasti 
infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější 
energetická infrastruktura, která byla 
vytvořena výhradně na základě 
konvenčních energetických zdrojů; 
poukazuje na to, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vyvíjeny samostatně, ale 
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jako součást celkového energetického 
systému;

Or. sl

Pozměňovací návrh 230
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že rozvoj infrastruktury 
je naléhavým požadavkem a rozhodujícím 
faktorem úspěchu jednotného trhu a 
integrace energie z obnovitelných zdrojů; 
včasné přijetí legislativních návrhů 
balíčku pro energetickou infrastrukturu 
má v tomto ohledu zásadní význam, 
zejména pokud jde o urychlené 
vybudování nové infrastruktury s 
přeshraničním dopadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady 
a že je stále více požadována jejich 
podpora, aby bylo možné učinit vytváření 
nebo zachovávání konvenčních rezerv 

vypouští se
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z hospodářského hlediska přitažlivější; 
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější; 
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady;

Or. fi

Pozměňovací návrh 233
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
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zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady 
a že je stále více požadována jejich 
podpora, aby bylo možné učinit vytváření 
nebo zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější; 
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek náhradní 
zdroj konvenční energie a zároveň zvýšení 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a nestálé zásobování 
touto energií vyžadují vyrovnání těchto 
výkyvů prostřednictvím integrované a 
propojené evropské elektrické sítě; 
souhlasí s analýzou Komise, z níž vyplývá,
že tvorba rezervních kapacit by obnášela
značné náklady a zkreslovala signály 
tržních cen v EU, což by proto vedlo 
k neplnění cílů EU; odmítá další dotace na 
fosilní paliva a vyzývá k provedení 
příslušných změn, jako jsou opatření na 
straně poptávky, které by se použily 
při vytváření struktury trhu s energií, díky 
nimž by již nebyly potřeba rezervní 
kapacity a které by např. řešily problém, 
že trhy zaměřené pouze na energie v 
současné době neposkytují cenové signály, 
jež by byly natolik důležité, aby mohly být 
přímé investice směřovány na rozvoj 
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nových možností flexibilní výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční
výroby energie; poznamenává, že tvorba
rezervních kapacit obnáší značné náklady
a že je stále více požadována jejich 
podpora, aby bylo možné učinit vytváření 
nebo zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že z důvodu výkyvů ve 
výrobě a zásobování elektřinou 
z obnovitelných zdrojů a nedostatku 
vhodné energetické infrastruktury jsou
rezervní kapacity konvenční energie stále 
potřebné, aby bylo možné zajistit 
bezpečnost dodávek; poznamenává, že
zajištění rezervních kapacit s sebou nese
značné náklady, jimž by bylo možné se 
vyhnout tím, že by byla k dispozici 
infrastruktura uzpůsobená pro energii 
z obnovitelných zdrojů; bere na vědomí, 
že je stále naléhavěji třeba, aby byl k 
dispozici stabilní politický rámec, který by
poskytl hospodářské záruky týkající se 
dostupnosti těchto zdrojů; odmítá soutěž o 
dotace mezi energetickými zdroji a
členskými státy, jelikož by to bylo 
nehospodárné a zároveň by to vedlo 
k narušení hospodářské soutěže, a vyzývá 
k vytvoření takové struktury trhu s energií,
která by byla zaměřena na dlouhodobé 
politické cíle Unie v oblasti energetiky a 
klimatu, což by umožnilo začlenit na 
vnitřní trh s energiemi technologie 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, 
jakmile budou realizovatelné;

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Kathleen Van Brempt
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že v zájmu zajištění 
bezpečnosti dodávek bude rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů vyžadovat jiný, 
integrovanější přístup k energetickému 
systému, který by přinesl vyšší efektivitu a 
pokročilejší, inteligentnější systémy 
pružněji distribuované výroby a správy 
sítí; poznamenává, že tvorba rezervních 
kapacit obnáší značné náklady a že nové 
vyrovnávací systémy, včetně reakce na 
poptávku, mohou být z hospodářského 
hlediska přitažlivější, pokud bude 
fungovat vhodný rámec a pokud bude 
jejich příspěvek do sítě spravedlivě 
odměněn; odmítá soutěž o dotace mezi 
energetickými zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu s energií, 

12. konstatuje, že v zájmu zajištění 
bezpečnosti dodávek bude rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie s kolísavým 
výkonem vyžadovat další vyrovnávání 
výkonu, jež může být zajištěno 
přeshraničním obchodováním, pružností 
elektráren, řízením poptávky a 
skladováním energie; poznamenává, že
vytváření rezervních kapacit obnáší značné 
náklady a že by měl být podporován rozvoj 
nákladově efektivnějších prostředků 
vyrovnávání, jako je rozšíření 
přeshraničního obchodování 
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jež se bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

prostřednictvím lepšího propojení; odmítá 
soutěž o dotace mezi energetickými zdroji 
a požaduje uspořádání trhu s energií, jež se 
bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady 
a že je stále více požadována jejich 
podpora, aby bylo možné učinit vytváření 
nebo zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější; 
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek pružnější 
energetický systém, který bude odměňovat 
flexibilnější schopnosti –  zejména 
obnovitelné zdroje energie, řešení 
na straně poptávky a skladování energie –
na základě jasně daného pořadí podle 
různých možností, jež závisí na tržních 
podmínkách a mezních nákladech;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 

12. konstatuje, že v zájmu zajištění 
bezpečnosti dodávek vyžaduje rozvoj 
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zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu s energií, 
jež se bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

energie z obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií rychlé zavedení
dosud neexistující rezervní kapacity 
konvenční výroby energie; poznamenává, 
že tvorba rezervních kapacit obnáší značné 
náklady a že je stále více požadována jejich 
podpora, aby bylo možné učinit vytváření 
nebo zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu s energií, 
jež se bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

Or. fi

Pozměňovací návrh 240
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;; 
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu s energií, 
jež se bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější, aniž 
by byl narušen trh s energií; odmítá soutěž 
o dotace mezi energetickými zdroji a 
požaduje uspořádání trhu s energií, jež se 
bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství, tím způsobem, že se 
přednostně odstraní stávající tržní 
deformace; pokud trhy, na nichž se 
obchoduje pouze s energií, nevytvářejí 
zisky potřebné pro zajištění rovnováhy na 
trhu s vysokým podílem elektřiny z 
obnovitelných zdrojů s nestálou produkcí 
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a dostatečnou záložní kapacitou, jedním z 
možných opatření na nápravu 
nedostatečné ziskovosti může být 
doplňkový prvek tržní struktury, jehož 
kapacitní mechanismy by byly 
koordinovány na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu s energií, 
jež se bude řídit podle zásad tržního 
hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek rezervní 
kapacity konvenční výroby energie, které 
budou v provozu pouze několik hodin;
poznamenává, že tvorba rezervních kapacit 
obnáší značné náklady a že je stále více 
požadována jejich podpora, aby bylo 
možné učinit vytváření nebo zachovávání 
konvenčních rezerv z hospodářského 
hlediska přitažlivější, aniž by byl narušen 
trh s energií; odmítá soutěž o dotace mezi 
energetickými zdroji a požaduje 
uspořádání trhu s energií, jež se bude řídit 
podle zásad tržního hospodářství, tím 
způsobem, že se přednostně odstraní 
stávající tržní deformace; pokud trhy, na 
nichž se obchoduje pouze s energií, 
nevytvářejí zisky potřebné pro zajištění 
rovnováhy na trhu s vysokým podílem 
elektřiny z obnovitelných zdrojů s 
nestálou produkcí a dostatečnou záložní 
kapacitou, jedním z možných opatření na 
nápravu nedostatečné ziskovosti může být 
doplňkový prvek tržní struktury, jehož 
kapacitní mechanismy by byly 
koordinovány na úrovni EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad 
tržního hospodářství;

12. konstatuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a kolísavé 
zásobování touto energií vyžadují v zájmu 
zajištění bezpečnosti dodávek dosud 
neexistující rezervní kapacity konvenční 
výroby energie; poznamenává, že tvorba 
rezervních kapacit obnáší značné náklady a 
že je stále více požadována jejich podpora, 
aby bylo možné učinit vytváření nebo 
zachovávání konvenčních rezerv 
z hospodářského hlediska přitažlivější;
odmítá soutěž o dotace mezi energetickými 
zdroji, uznává však, že státní podpora byla 
v minulosti nezbytná pro rozvoj všech 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. zdůrazňuje význam nákladově 
efektivního využívání energie z 
obnovitelných zdrojů supersítě a rozvodné 
sítě v Severním moři; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam iniciativy pro 
rozvodnou síť v zemích v oblasti 
Severního moře v době, kdy je oznámen 
projekt větrných elektráren na otevřeném 
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moři s kapacitou přesahující 140 GW; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby pro 
iniciativu rozvodné sítě v zemích 
Severního moře vytvářely další pobídky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 b. vyzývá Komisi k tomu, aby 
posoudila, zda v EU existuje problém v 
oblasti kapacity a jak vysoká je pevná 
kapacita nestálých obnovitelných zdrojů 
energie v integrované energetické síti EU 
a zároveň její možný pozitivní dopad na 
přiměřenost výroby; vyzývá Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav (ENTSO-E), aby 
vytvořila a uplatňovala metodiku pro 
posouzení pevné kapacity nestálých 
obnovitelných zdrojů energie a zohlednila 
ji ve své příští prognóze ohledně vyhlídek 
a přiměřenosti systému;   

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
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mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

mimořádné výzvy; je znepokojen tím, že 
podle sítě ENTSO-E souvisí 80 % 
veškerých výpadků v evropských 
energetických sítích přímo nebo nepřímo s 
napájením sítí energií z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy, avšak že tyto výzvy je 
možné vyřešit; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů v 
některých členských státech, v nichž 
nebylo doprovázeno rozvojem energetické 
infrastruktury, značně ohrožuje 
bezpečnost dodávek energie; zdůrazňuje, 
že podle sítě ENTSO souvisí významná 
část veškerých výpadků v evropských 
energetických sítích s napájením sítí 
energií z obnovitelných zdrojů a je 
především důsledkem toho, že se dosud 
nepodařilo náležitým způsobem rozvinout 
energetickou infrastrukturu;

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; připomíná, že investice 
do obnovitelných zdrojů energie
představují více než polovinu všech 
investic do nových výrobních kapacit za 
uplynulých 10 let a že tyto investice budou 
i nadále stoupat; je si proto vědom toho, 
že podle sítě ENTSO-E souvisí 40 %1

veškerých výpadků v evropských 
energetických sítích přímo nebo nepřímo s 
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napájením sítí energií z obnovitelných 
zdrojů;

__________________
1 Investice potřebné pro řešení výpadků, 
které přispívají k dosažení všech tří cílů 
energetické politiky EU, tj. vnitřní trh, 
bezpečnost dodávek a začlenění 
obnovitelných zdrojů energie – patřící do 
tzv. „neutrální“ kategorie – musejí být ze 
správného vyhodnocení vyjmuty.    

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech ohrožuje 
bezpečnost dodávek energie z důvodu 
nedostatečné infrastruktury rozvodných 
sítí; konstatuje, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí méně než 50 % veškerých výpadků 
v evropských energetických sítích přímo s 
napájením sítí energií z obnovitelných 
zdrojů, zatímco obnovitelné zdroje energie 
od roku 2000 tvoří více než 50 % 
instalovaného výkonu; konstatuje, že 
modernizace evropských rozvodových sítí 
je nezbytná především kvůli vytvoření 
jednotného trhu s elektřinou a potřebě 
zajistit větší bezpečnost dodávek a že 
přínos, kterého bude modernizací 
evropských rozvodových sítí dosaženo, 
vyrovná vniklé náklady tím, že umožní 
účinnější provoz energetické soustavy EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že v 
některých členských státech dojde 
k významnému zvýšení bezpečnosti 
dodávek energie díky novým technologiím, 
jako jsou např. inteligentní sítě a řízení na 
straně poptávky, což významným 
způsobem přispěje k lepší správě sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
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evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá 
provozovatele přenosových sítí, aby 
aktualizovali politiku rozvoje sítí s cílem 
vypořádat se se zapojením výrobní 
kapacity obnovitelných zdrojů energie, tak 
aby přitom zůstala zachována bezpečnost 
dodávek;      

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl 
obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě vysoký, bude přítomná 
síťová infrastruktura postavena před 
mimořádné výzvy; konstatuje, že vyšší 
napájení energií z obnovitelných zdrojů 
v některých členských státech značně 
ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je 
znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v 
evropských energetických sítích přímo 
nebo nepřímo s napájením sítí energií z 
obnovitelných zdrojů;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl
elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
energie na energetické skladbě vysoký, 
bude přítomná síťová infrastruktura 
postavena před mimořádné výzvy;
konstatuje, že vyšší napájení energií 
z obnovitelných zdrojů v některých 
členských státech značně ohrožuje 
bezpečnost dodávek energie; je znepokojen 
tím, že podle sítě ENTSO-E souvisí 80 % 
veškerých výpadků v evropských 
energetických sítích přímo nebo nepřímo s 
napájením sítí elektrickou energií z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. kromě toho konstatuje, že integrace 
energie z obnovitelných zdrojů bude 
vyžadovat prohloubenou spolupráci mezi 
provozovateli přenosových a distribučních 
soustav s cílem lépe zohlednit rostoucí 
podíl distribuované výroby; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby byly zavedeny nové 
přístupy k překonávání výpadků 
souvisejících s distribučními soustavami, 
které nelze vždy řešit rozšířením či 
posílením rozvodné sítě;    

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou 
často značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že strategie používání 
obnovitelných zdrojů energie založená 
pouze na nejlepších 
konkurenceschopných lokalitách z 
hlediska zdrojů by znamenala mnohem 
větší využívání přenosových soustav v 
porovnání se strategií spotřeby zaměřené 
na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v 
blízkosti oblastí, v nichž je spotřeba 
obzvláště vysoká;  

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center, zatímco 
decentralizované instalace a elektrárny v 
blízkosti středisek spotřeby mohou 
významně přispět tím, že zabrání zahlcení 
a dalšímu rozšiřování elektrické sítě a 
povedou k omezení nákladů 
na makroekonomické úrovni; zdůrazňuje, 
že Komise by měla vytvořit odpovídající 
počítačové modely za účelem určení 
optimální skladby vzdálených a velkých 
elektráren a zařízení na úrovni distribuce;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. na jedné straně uvádí, že nejlepší a 
nejvíce konkurenceschopné lokality v EU, 
pokud jde o obnovitelné zdroje energie, 
jsou často značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy; na druhé straně 
podotýká, že decentralizované dodávky 
energie z obnovitelných zdrojů snižují 
nutnost výstavby nového elektrického 
vedení – a tedy náklady s ní spojené –,  
neboť decentralizované technologie, které 
lze přímo použít v budovách, městech a 
vzdálených oblastech, jsou konečným 
spotřebitelům mnohem blíže;    
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Or. en

Pozměňovací návrh 257
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že ačkoli jsou
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center, což vede k tomu, 
že tyto lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy; konstatuje, že oproti 
tomu existuje významný potenciál pro 
rozvoj v oblasti vytápění, chlazení a 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; 
zdůrazňuje, že k vytvoření nákladově 
nejefektivnější strategie spočívající v 
prosazování obnovitelných zdrojů energie 
v Evropě je nezbytný integrovaný přístup 
k energetickému systému, jenž by 
zahrnoval hledisko poptávky po elektřině i 
dodávek elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
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lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy; bere nicméně rovněž 
na vědomí význam mikrovýroby energie z 
obnovitelných zdrojů, např. geotermální 
vytápění a výroba sluneční energie 
uvedené ve sdělení Komise (COM (2012) 
271) a také místní zařízení na výrobu 
bioplynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy; zdůrazňuje 
nákladovou efektivitu integrovaného 
přístupu k energetickému systému, který 
zahrnuje hledisko poptávky a nabídky 
elektřiny i tepla; 

Or. en

Pozměňovací návrh 260
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
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konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat rovněž účinnou místní 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů s 
cílem snížit přenosové ztráty a zvýšit 
bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové a rozvodné soustavy;
zdůrazňuje, že je třeba urychlit postupy 
schvalování projektů v oblasti energetické 
infrastruktury; 

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy a rozšířena propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy a rozšířena 
přeshraniční propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce 
konkurenceschopné lokality v EU, pokud 
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jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné využívat pouze za 
předpokladu, že budou vybudovány 
přenosové soustavy;

jde o obnovitelné zdroje energie, jsou často 
značně zeměpisně vzdáleny od 
spotřebitelských center; konstatuje, že tyto 
lokality je možné optimálně využívat 
pouze za předpokladu, že budou 
vybudovány veškeré systémy, které tvoří 
součást energetické infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že v důsledku nedostatečné 
kapacity sítě, omezených možností 
skladování energie a nedostatečné 
spolupráce provozovatelů přenosových sítí
může dojít k nekoordinovaným 
přeshraničním tokům energie do jiných 
členských států (loop flows), takže
k obnovení bezpečnosti dodávek bude stále 
častěji potřeba zasahovat proti přetěžování 
sítě;  je znepokojen situací ohledně 
budování síťové infrastruktury v členských 
státech; vyzývá členské státy EU, aby 
urychlily budování přenosových 
a distribučních sítí a podporovaly  užší 
spolupráci provozovatelů přenosových 
sítí;

Or. de

Pozměňovací návrh 266
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě a omezovat 
přenosovou kapacitu přeshraničních sítí 
využívaných pro obchodní účely; je 
znepokojen situací ohledně budování 
síťové infrastruktury v členských státech;
žádá členské státy, aby urychlily vývoj 
svých vnitřních sítí, které jsou nezbytné 
s ohledem na zvýšenou úroveň produkce 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen
situací ohledně budování síťové 
infrastruktury v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie (loop flows), jež 
mohou v ostatních členských státech
vyvolat závažné poruchy, a pokud nebude 
tento rozvoj provázen budováním potřebné 
sítě, bude k obnovení bezpečnosti dodávek 
potřeba stále častěji zasahovat  v těchto 
členských státech proti přetěžování sítě; je 
znepokojen technickým stavem síťové 
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infrastruktury v členských státech, který 
není dostatečný pro efektivní řízení 
přenosu a dodávek elektrické energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 268
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; zdůrazňuje význam 
přeshraniční spolupráce a koordinace při 
výstavbě sítí; je znepokojen situací ohledně 
budování síťové infrastruktury v členských 
státech;

Or. sl

Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou částečně
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vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení 
bezpečnosti dodávek potřeba stále častěji 
zasahovat proti přetěžování sítě; je 
znepokojen situací ohledně budování 
síťové infrastruktury v členských státech;

získávány ze vzdáleného místa a jsou 
závislé na počasí, mohou vyvolat 
nekoordinované přeshraniční toky energie 
do jiných členských států (loop flows), 
pokud nebude tento rozvoj provázen
nezbytnou optimalizací sítě v provozu 
systému, jako je sledování teploty vedení 
a případně rozvoj sítě a vhodných kapacit 
pro skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí,
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí,
by mohly vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě a zlepšením koordinace mezi 
provozovateli, bude k obnovení 
bezpečnosti dodávek potřeba stále častěji 
zasahovat proti přetěžování sítě; je 
znepokojen situací ohledně budování 
síťové infrastruktury v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě a přepínat fáze; je 
znepokojen situací ohledně budování 
síťové infrastruktury v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie 
z obnovitelných zdrojů a dodávky této 
energie do sítě, které jsou získávány ze 
vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, 
mohou vyvolat nekoordinované 
přeshraniční toky energie do jiných 
členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním 
potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat 
proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury 
v členských státech;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj
elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
a dodávky této energie do sítě, které jsou 
získávány ze vzdáleného místa a jsou 
závislé na počasí, mohou vyvolat 
nekoordinované přeshraniční toky energie 
do jiných členských států (loop flows), 
a pokud nebude tento rozvoj provázen 
budováním potřebné sítě, bude k obnovení 
bezpečnosti dodávek potřeba stále častěji 
zasahovat proti přetěžování sítě; je 
znepokojen situací ohledně budování 
síťové infrastruktury v členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že významnou 
úlohu v budoucí politice obnovitelných 
zdrojů energie by měla hrát také 
decentralizovaná produkce energie 
z obnovitelných zdrojů ve formě družstev 
občanů, kteří společně investují do výroby 
a dodávek obnovitelné energie ve svém 
vlastním prostředí; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 274
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá Komisi, aby vypracovala 
krátkodobý plán mechanismu 
kompenzace přeshraničních toků energie, 
který by dotčeným členským státům 
poskytl metodu spravedlivého sdílení 
nákladů, dokud nebude dokončen 
nezbytný vývoj sítě a propojení trhů na 
základě toků;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že jedním z cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky je podpora 
propojení energetických systémů; vyzývá 
k urychlení rozvoje propojení mezi 
členskými státy, neboť tím by se 
významně přispělo k úplnější integraci 
obnovitelných zdrojů energie do 
evropského vnitřního trhu s energií;

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další výzkum
v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; zdůrazňuje, 
že flexibilní skladování na základě vodní 
energie je v současnosti jediným 
způsobem, jak skladovat velké, proměnlivé 
objemy energie při zachování nízkých 
nákladů, který je možné uplatnit 
v průmyslovém měřítku;připomíná, že je 
naléhavě nutné provádět další výzkum 
v oblasti skladování energie a požaduje, 
aby nebyly upřednostňovány některé 
technologie skladování na úkor jiných;  
poukazuje na to, že v současností platí 
rozdílné rámcové regulační podmínky, 
např. klasifikace zařízení pro skladování 
energie jako konečných uživatelů, což 
brání vyššímu využívání těchto zařízení;
doporučuje proto, aby bylo na evropské 
úrovni jednoznačně stanoveno, že  je 
nutno rozlišovat zařízení pro skladování 
energie resp. elektřiny a konečné 
uživatele;
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Or. de

Pozměňovací návrh 277
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje potenciál inteligentních 
sítí, technologií řízení na straně poptávky,
skladování a mikrogenerace, které umožní 
zapojit obnovitelné zdroje energie do 
energetického zásobování; připomíná, že je 
naléhavě nutné provádět další výzkum 
v oblasti skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje potenciál inteligentních 
sítí, technologií řízení na straně poptávky 
a  skladování, které umožní zapojit 
obnovitelné zdroje energie do 
energetického zásobování; připomíná, že je 
naléhavě nutné provádět další výzkum 
v oblasti skladování energie a budovat 
příslušná zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní co nejúplnější integraci
a skladování energie z obnovitelných 
zdrojů a současně  budou vyrovnávat 
fluktuace v síti; připomíná, že je naléhavě 
nutné provádět další výzkum v oblasti 
skladování energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny
a opatření na straně poptávky, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie
a inteligentních sítí; zdůrazňuje, že je 
třeba znovu věnovat pozornost tomu, že ke 
zlepšování fungování trhu přispívají 
i spotřebitelé tím, že omezují odběr ve 
špičkách a současně snižují své účty za 
elektřinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny
a CO2, které umožní zapojit obnovitelné 
zdroje energie do energetického 
zásobování; připomíná, že je naléhavě 
nutné provádět další výzkum v oblasti 
skladování energie a CO2;

Or. sl

Pozměňovací návrh 282
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování energie, které 
umožní zapojit elektřinu z obnovitelných 
zdrojů energie do energetického 
zásobování; připomíná, že je naléhavě 
nutné provádět další výzkum v oblasti 
skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny
a služby pro reakci na poptávku, které 
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do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;
zejména zdůrazňuje, že je zapotřebí 
provádět další výzkum technologií pro 
skladování energie s variabilní rychlostí, 
neboť tato zařízení umožňují vyšší 
flexibilitu při regulaci rychlosti 
skladování a tím i rychlejší  a cílenější 
připojení; vyzývá členské státy, aby 
zamezily dvojímu zdanění provozovatelů 
skladovacích zařízení elektřiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 

16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
technologie pro skladování elektřiny, které 
umožní zapojit obnovitelné zdroje energie 
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do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie;

do energetického zásobování; připomíná, 
že je naléhavě nutné provádět další 
výzkum v oblasti skladování energie, 
mimo jiné na základě spolupráce 
s přečerpávacími vodními elektrárnami;

Or. pl

Pozměňovací návrh 286
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. domnívá se, že je nutné vytvořit 
přeshraniční trhy služeb vyrovnávání 
poptávky po elektřině a rychle vybudovat 
evropský přenosový systém, který umožní 
přeshraniční integraci přečerpávacích 
elektráren, zejména ve Skandinávií, 
v Pyrenejích a v Alpách;

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že příležitosti pro další 
rozvoj energie z obnovitelných zdrojů 
a dosažení cílů evropského energetického 
plánu nabízí recyklace odpadu;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 288
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. trvá na tom, že je nutné pobízet 
k investicím do stávajících i nových 
plynových infrastruktur s cílem napomoci 
rozvoji biomethanu a koncepce power-to-
gas a power-to-hydrogen v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že využívání plynu,  
biomethanu a vodíku v odvětví dopravy 
a podpora používání elektromobilů má 
potenciál ke snižování emisí skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. zdůrazňuje, že při expanzi trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů v Evropě  
je třeba vzít v úvahu nedostupnost 
surovin, které jsou nezbytné pro výrobu 
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fotovoltaických panelů, v důsledku čehož 
je evropský průmysl 
nekonkurenceschopný na globálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. zastává názor, že k řízení poptávky po 
energii a dodávek energie budou 
v budoucnu přispívat informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
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na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů, čímž podpoří potenciální 
součinnost při výstavbě, rozvoji a údržbě 
telekomunikačních a energetických sítí;
zdůrazňuje, že přitom kromě jistoty při 
plánování na straně poskytovatelů musí 
hrát důležitou úlohu také přijímání ze 
strany spotřebitelů a ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17 – úvodní část 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; vyzývá Komisi, aby poskytovala 
zvláštní podporu výzkumu a rozvoji v této 
oblasti;  zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že by mělo být 
poskytnuto financování na program 
Connecting Europe, které je zapotřebí 
k rozvoji sítí a  zvýšení integrace energie 
z obnovitelných zdrojů a stability 
přenosových systémů; zdůrazňuje, že 
přitom kromě jistoty při plánování na 
straně poskytovatelů musí hrát důležitou 
úlohu také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů, neboť tak bude v rostoucí míře 
možné zapojit více tržních subjektů;
zdůrazňuje, že přitom kromě jistoty při 
plánování na straně poskytovatelů musí 
hrát důležitou úlohu také přijímání ze 
strany spotřebitelů a ochrana údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 296
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci řízení 
zásobování energií v budoucnosti a řízení 
energie z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 297
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
a včasné zavedení inteligentních 
elektrických sítí a měřicích přístrojů;
zdůrazňuje, že přitom kromě jistoty při 
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poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

plánování na straně poskytovatelů musí 
hrát důležitou úlohu také přijímání ze 
strany spotřebitelů a ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá
k dalšímu rozvoji  v oblasti standardizace
inteligentních sítí a měřicích přístrojů se 
zapojením více zúčastněných stran;
zdůrazňuje, že přitom kromě jistoty při 
plánování na straně poskytovatelů musí 
hrát důležitou úlohu také přijímání ze 
strany spotřebitelů a ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti (v zájmu aktivnější 
úlohy spotřebitelů na trhu) a řízení 
energie z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 



PE500.604v01-00 152/262 AM\920120CS.doc

CS

na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů v souladu s třetím balíčkem 
o vnitřním trhu s energií; zdůrazňuje, že 
přitom kromě jistoty při plánování na 
straně poskytovatelů musí hrát důležitou 
úlohu také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 301
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že inteligentní 
měřiče by měly být vždy konstruovány 
a instalovány tak, aby sloužily spotřebiteli, 
který by měl být – v souladu s ochranou 
údajů – jedinou osobou, která rozhoduje 
o používání shromážděných údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování, podporu a standardizaci 
inteligentních elektrických sítí a měřicích 
přístrojů; zdůrazňuje, že přitom kromě 
jistoty při plánování na straně 
poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu 
také přijímání ze strany spotřebitelů 
a ochrana údajů;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování 
energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát 
významnější roli informační 
a komunikační technologie; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila návrhy 
na budování a standardizaci inteligentních 
elektrických sítí a měřicích přístrojů;
zdůrazňuje, že je třeba chránit osobní 
údaje spotřebitelů; naléhá na Komisi, aby 
pečlivě vyhodnotila národní analýzy 
nákladů a přínosů, které bude mít 
zavedení inteligentních měřičů, a zejména 
aby posoudila dopad inteligentní měřičů 
na různé skupiny spotřebitelů; uznává, že 
nezbytnými podmínkami úspěchu 
zavedení inteligentních měřičů je volba 
a zapojení spotřebitelů;
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Pozměňovací návrh 303
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že významnou úlohu 
v rozvoji obnovitelné energie v celé 
Evropě bude hrát plynárenská 
infrastruktura; bioplyn ve formě 
biomethanu jako obnovitelnou energii je 
možné snadno používat ve stávající 
plynárenské infrastruktuře; nové 
technologie, jako je například „power-to-
hydrogen“ a „power-to-gas“ budou 
jednou těžit z rámce nízkouhlíkové 
ekonomiky a budou využívat stávající 
i novou infrastrukturu, která by měla být 
podporována a rozvíjena;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že významnou úlohu 
v rozvoji obnovitelné energie v celé 
Evropě bude hrát plynárenská 
infrastruktura; zaprvé, bioplyn ve formě 
biomethanu jako obnovitelnou energii je 
možné snadno používat ve stávající 
plynárenské infrastruktuře; zadruhé, nové 
technologie, jako je například „power-to-
hydrogen“ a „power-to-gas“ budou 
jednou těžit z rámce nízkouhlíkové 
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ekonomiky a budou využívat stávající 
a novou infrastrukturu, která by měla být 
podporována a rozvíjena;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že ústřední úlohu 
v plánovaném rozvoji obnovitelných 
zdrojů energie musí hrát vodní energie, 
primárně k vyvažování rostoucích 
fluktuací v produkci energie 
z obnovitelných zdrojů, avšak také jako 
způsob skladování energie metodou 
přečerpávání;  zdůrazňuje proto, že je 
třeba plně využít potenciál rozvoje 
vodních elektráren a přečerpávacích 
zařízení v EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že vzorem energetické 
účinnosti a podpory energie 
z obnovitelných zdrojů se může stát 
samotné odvětví IKT, které je jedním 
z významných odběratelů elektrické 
energie, neboť datová centra v EU 
odebírají až 1,5 % celkové spotřeby 
elektřiny a spotřebitelé si rostoucí měrou 
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uvědomují uhlíkovou stopu služeb IKT 
a cloud computingu, které využívají;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že pokud občané vlastní 
zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
družstev nebo komunit, budou obnovitelné 
zdroje lépe přijaty ve společnosti, což 
snižuje čas na plánování zavádění 
a podporu porozumění energetickému 
přechodu ze strany občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že pokud občané vlastní 
zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
družstev nebo komunit, budou obnovitelné 
zdrojů lépe přijaty ve společnosti, což 
snižuje čas na plánování zavádění 
a podporu porozumění energetickému 
přechodu ze strany občanů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů pro vytváření 
nezbytné infrastruktury s cílem zajistit 
rozsáhlé využívání elektromobilů nebo 
hybridních vozidel díky místní výrobě 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 310
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. upozorňuje na úspory, kterých je 
možné dosáhnout, pokud při vývoji 
obnovitelných zdrojů energie zohledníme 
průchod Slunce různými časovými zónami 
Evropy;  

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
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obnovitelných zdrojů energie trvale změní
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

obnovitelných zdrojů energie trvale
poškodí evropskou krajinu a její vnímání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 312
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že budování zařízení pro 
výrobu a přenos energie, jako jsou uhelné 
doly, vedení vysokého napětí nebo větrné 
elektrárny, měly a budou mít dopad na
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energetických 
projektů může být dosaženo jedině 
prostřednictvím transparentních postupů 
při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany; vítá 
iniciativy členských států, jako je Belgie 
a Dánsko, v nichž byl stanoven cíl 
nejméně pětadvacetiprocentní resp. 
dvacetiprocentní účasti občanů na 
projektech obnovitelné energie;
doporučuje, aby pevné podíly účasti 
občanů na rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie stanovily i ostatní členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Corinne Lepage
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že budování zařízení pro 
výrobu a přenos energie, jako jsou uhelné 
doly, vedení vysokého napětí nebo větrné 
elektrárny měly a budou mít dopad na
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energetických 
projektů může být dosaženo jedině 
prostřednictvím transparentních postupů 
při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany; vítá 
iniciativy členských států, jako je Belgie 
a Dánsko, v nichž byly stanoveny cíle pro 
účast občanů na projektech obnovitelné 
energie; doporučuje, aby pevné podíly 
účasti občanů na rozvoji obnovitelných 
zdrojů energie stanovily i ostatní členské 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. doufá, že další rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie nepovede k ekologickým 
škodám, včetně škod na stanovištích 
Natura 2000, a trvale nezmění chráněné 
krajinné oblasti; konstatuje proto, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 315
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie a jiných 
energetických technologií může vést 
k problémům s jejich přijetím u veřejnosti, 
nicméně poukazuje na výsledky 
Eurobarometrů, v nichž jsou obnovitelné 
zdroje energie soustavně označovány za 
nejpopulárnější způsob výroby energie;
konstatuje, že společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině tehdy, budou-li při územním 
plánování, budování a udělování povolení
uplatňovány transparentní postupy, jichž se 
budou účastnit všechny zúčastněné strany, 
a budou-li mít občané a místní komunity 
možnost vyrábět energii z obnovitelných 
zdrojů na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie, stejně jako 
rozvoj neobnovitelných zdrojů energie, 
trvale změní evropskou krajinu; konstatuje, 
že společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
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postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině tehdy, budou-li při územním 
plánování, budování a udělování povolení 
uplatňovány transparentní postupy
s povinnou a včasnou veřejnou 
konzultací, jíž se budou už od počátku 
účastnit všechny zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí infrastruktury 
energie z obnovitelných zdrojů může být 
dosaženo jedině prostřednictvím 
transparentních postupů při územním 
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a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

plánování, budování a udělování povolení, 
jichž se budou účastnit všechny zúčastněné 
strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 319
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
a koordinovaných postupů při územním 
plánování, budování a udělování povolení, 
jichž se budou účastnit všechny zúčastněné 
strany již od raných fází;

Or. de

Pozměňovací návrh 320
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany; v této 
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souvislosti zdůrazňuje, že veřejná podpora 
je silnější u projektů, do nichž jsou 
zapojeni občané, zejména formou 
družstev, a proto považuje za důležité, aby 
byla – jako osvědčený postup – co nejvíce 
podporována účast občanů na projektech 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 321
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;
zdůrazňuje, že pokud občané vlastní 
zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
družstev nebo komunit, budou obnovitelné 
zdroje lépe přijaty ve společnosti, což 
snižuje čas na plánování zavádění a 
podporu porozumění energetickému 
přechodu ze strany občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany; 
zdůrazňuje, že postupy musí být 
transparentní, jednoduché a vstřícné vůči 
všem uživatelům;

Or. sl

Pozměňovací návrh 323
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie změní 
evropskou krajinu; konstatuje, že 
společenského přijetí energie 
z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, jichž se budou 
účastnit všechny zúčastněné strany, 
a pomocí rozšířené komunikace 
o výhodách obnovitelných zdrojů energie 
pro místní ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly více pozornosti všeobecně 
nevyužívanému potenciálu obnovitelných 
zdrojů energie v odvětví vytápění 
a chlazení a vzájemným vztahům mezi 
zvýšeným využíváním energie 
z obnovitelných zdrojů na jedné straně 
a provádění směrnic o energetické 
účinnosti a o energetické náročnosti 
budov na straně druhé a z nich 
vyplývajícím příležitostem;

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že vodní energie ve všech 
svých formách přispívá k zajištění 
dodávek obnovitelné energie v budoucnu 
a má kromě výroby energie i jiné cenné 
funkce, jako je ochrana před povodněmi 
a příspěvek k zajištění dodávek pitné vody;   
vyzývá Komisi  a členské státy, aby šířily 
osvětu o rozmanitých pozitivech vodní 
energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Marita Ulvskog

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

18a. domnívá se, že je třeba věnovat 
pozornost výrobě energie v malém 
měřítku, zejména tzv. mikrogeneraci, což 
předpokládá technologie výroby elektrické 
a tepelné energie, které mohou být 
instalovány a používány v domácnostech, 
jako jsou solární panely, malé větrné 
turbíny a malé kogenerační jednotky;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že mnohá zařízení 
vhodná pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů nejsou využívána 
v rozsahu, který umožňuje jejich 
konstrukční kapacita, neboť síť nedokáže 
absorbovat elektřinu vyrobenou tímto 
způsobem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 328
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že nástroj pro propojení 
Evropy může sehrát významnou úlohu při 
vytváření jednotného evropského trhu 
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s energií, na němž budou nynější 
problematická místa a překážky 
nahrazeny soutěží, otevřeností 
a přeshraniční infrastrukturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Nadpis 3 a (nový) (před nadpisem „Mezinárodní spolupráce a obchod“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Posílit spotřebitele

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. uznává význam výroby energie 
v malém rozsahu pro zvýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů; uznává, že 
rozvoj malých obnovitelných zdrojů 
energie představuje příležitost pro 
jednotlivé domácnosti, podniky 
i komunity, aby se staly výrobci energie, 
a tím získaly povědomí o efektivních 
způsobem výroby a spotřeby energie; 
zdůrazňuje význam mikrovýroby energie 
pro zvýšení energetické účinnosti;  
zdůrazňuje, že používání obnovitelných 
zdrojů energie v malém měřítku může vést 
k výrazným úsporám nákladů na energie, 
ke vzniku nových obchodních modelů a 
k vytváření pracovních příležitostí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 331
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. v této souvislosti poukazuje na to, že 
pro zvyšování účasti občanů, zlepšování 
dostupnosti obnovitelné energie 
a generování finančních investic má velký 
význam podpora místních družstev na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. zdůrazňuje, že promyšlená 
kombinace obnovitelných zdrojů energie 
v malém měřítku, řízení na straně 
poptávky a energetická účinnost mohou 
vést k nižšímu využívání místních sítí 
v době špiček a tím i ke snížení celkových 
investičních nákladů, které nesou 
provozovatelé distribučních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. konstatuje, že základním 
předpokladem účinné místní spotřeby 
a produkce energie jak z hlediska 
spotřebitele, tak i distribuční sítě, je 
používání inteligentních měřičů 
a obecněji rozvoj inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. zdůrazňuje, že potenciál řízení na 
straně poptávky k flexibilizaci systému 
zůstává z velké části nevyužit a že ve 
střednědobém horizontu by mělo být řízení 
na straně poptávky zavedeno nejen 
v průmyslovém měřítku, ale také na 
úrovni drobných odběratelů a přímo 
domácností;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 18 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18g. vítá oznámení Komise, že předloží 
sdělení o energetických technologiích 
a inovacích zaměřujících se na 
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mikrovýrobu; zdůrazňuje však potřebu 
ucelené evropské strategie týkající se 
mikrovýroby, která bude zahrnovat 
zvláštní opatření stimulující energii 
z obnovitelných zdrojů vyráběnou 
v malém měřítku, např. omezení 
legislativní zátěže a výměnu osvědčených 
postupů v oblasti fiskálních pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na to, že je zvláště 
důležité, aby investoři do obnovitelných 
zdrojů energie spolupracovali s místními 
komunitami a rozvíjeli s nimi úzké vazby, 
zejména ve fázi ex ante; 

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. poukazuje na to, že v některých 
regionech, zejména v malých komunitách 
a na malých ostrovech, se veřejnost staví 
proti výstavbě větrných elektráren; 
zdůrazňuje, že panuje přesvědčení, že 
větrné elektrárny a fotovoltaické panely 
mají negativní vliv na cestovní ruch i na 
přírodu a krajinný ráz venkova i ostrovů; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 338
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií;

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na evropský 
průmysl, vytváření pracovních míst a na
náklady a další rozvoj stávajících a nových
technologií globálně i v EU, pokud 
investiční rámec a podpora obnovitelných 
zdrojů energie zůstanou předvídatelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií;

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií a na 
ekonomiku EU, vzhledem k tomu, že 
politický a regulační rámec EU umožňuje, 
aby si  evropské firmy podnikající v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a čistých 
technologií zachovaly svou výhodu vůči 
svým globálním konkurentům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 340
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií;

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií; 
uznává, že země, které nejsou členy 
OECD, se v budoucnu stanou 
významnými obchodními partnery, neboť 
mají velký potenciál v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, protože 
motorem rozvoje obnovitelných zdrojů je 
bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií;

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií; 
zdůrazňuje, že významnými hráči v tomto 
sektoru jsou evropské společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 342
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou,
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií;

19. je si vědom toho, že světové trhy 
s energií z obnovitelných zdrojů rostou, 
což bude mít příznivý vliv na náklady 
a další rozvoj stávajících technologií; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropa  
nadále stála v čele tohoto globálního 
trendu;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. klade důraz na to, že EU by měla 
rozvíjet úzkou vědeckou spolupráci 
s mezinárodními partnery, zejména se 
zeměmi BRICS, a měla by mít 
jednoznačnou politiku spolupráce s těmito 
zeměmi při výzkumu a inovacích v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;  

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že tyto deformace 
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celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu; 
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné nové 
překážky obchodu týkající se hotových 
výrobků nebo součástí, které by se 
uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

jsou rovněž nepřijatelné na globálním 
trhu a vyzývá všechny aktéry, aby 
dodržovali antidumpingová pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající řízení 
o nekalých obchodních praktikách;
zdůrazňuje, že celosvětové trhy nabízejí ty 
nejlepší podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby podnikům z Unie na všech úrovních 
dodavatelského řetězce pomáhala při 
vstupu na trhy mimo EU a při řešení 
údajných obchodních deformací, mj. 
s ohledem na nelegální státní podpory;

Or. en
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Pozměňovací návrh 346
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné, neboť přiměřenou úroveň 
cen technologií v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie v EU lze zajistit pouze 
spravedlivou hospodářskou soutěží;
vyzývá Komisi, aby co nejdříve dokončila 
probíhající veřejné soutěže; zdůrazňuje, že 
svobodné celosvětové trhy nabízejí ty 
nejlepší podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 347
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
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nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby odpovídajícím způsobem reagovala na 
překážky obchodu ve třetích zemích a na 
praktiky třetích zemí, jež jsou v rozporu 
s principy hospodářské soutěže, a zaručila 
tak spravedlivou hospodářskou soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie z 
obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií z 
obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie z 
obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu;
vyzývá Komisi, aby zvážila podepsání 
mezinárodních obchodních dohod, např. 
rozšířenou stávající dohodu Asijsko-
pacifického hospodářského společenství 
(APEC) o tarifech čistých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie z 
obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu; 
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie z 
obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu, 
jako jsou místní požadavky na obsah; 
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu; 
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů nabízejí svobodné 
celosvětové trhy bez dotací; podtrhuje, 
že je nutno dále odstraňovat omezení 
obchodu; vyzývá Komisi, aby nezaváděla 
žádné nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; podtrhuje, že je 
nutno dále odstraňovat omezení obchodu; 
vyzývá Komisi, aby nezaváděla žádné 
nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování 
hospodářské soutěže na trhu je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve dokončila probíhající veřejné 
soutěže; zdůrazňuje, že ty nejlepší 
podmínky pro růst výroby energie 
z obnovitelných zdrojů nabízejí svobodné 
a otevřené celosvětové trhy; podtrhuje, že 
je nutno dále odstraňovat omezení 
obchodu; vyzývá Komisi, aby nezaváděla 
žádné nové překážky obchodu týkající se 
hotových výrobků nebo součástí, které by 
se uplatňovaly v souvislosti s energií 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; poukazuje na to, že je 
nutné podporovat využívání nadbytečného 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
na severu a na jihu EU a také jejich 
využití a obchodování s nimi v rámci EU 
za účelem pozdějšího důsledného 
využívání potenciálu oblasti Středomoří; 
připomíná potenciál projektů, jako jsou 
Desertec a Helios, a rovněž potenciál 
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dalšího rozvoje využívání vodní energie 
v Norsku a ve Švýcarsku; rozvoj této 
spolupráce si vyžádá posouzení možnosti 
rozšíření propojení, které by i nadále 
zajišťovalo bezpečné a účinné fungování 
elektrických soustav členských států 
a odhad s tím spojených nákladů 
v tranzitních zemích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky, která by podporovala 
využívání nadbytečného množství energie 
z obnovitelných zdrojů na severu a na jihu 
EU a také jejich využití a obchodování 
s nimi v rámci EU za účelem pozdějšího 
důsledného využívání potenciálu oblasti 
Středomoří; připomíná potenciál projektů, 
jako jsou Desertec a Helios, a rovněž 
potenciál dalšího rozvoje využívání vodní 
energie v Norsku a ve Švýcarsku;
připomíná, že integrace obnovitelných 
zdrojů energie z jižního Středomoří bude 
vyžadovat rozšíření přeshraničního 
propojení sítí v rámci EU a odhad s tím 
spojených nákladů, které vzniknou 
tranzitním zemím, a zároveň zajištění 
bezpečného a účinného fungování 
elektrických soustav v členských státech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
politiky týkající se obnovitelných zdrojů 
energie; zdůrazňuje, že ve všech 
evropských zemích i v oblasti Středomoří 
se skýtají velké příležitosti k výrobě 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; 
připomíná potenciál jiných než 
tuzemských projektů, které by však neměly 
podkopávat rozvoj evropského potenciálu 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
a příslušné výhody spojené 
se zabezpečením energetických dodávek, 
a rovněž potenciál dalšího rozvoje 
využívání vodní energie v Norsku a 
ve Švýcarsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku; poukazuje na nutnost 
dosáhnout významného místního přínosu 
v rámci těchto rozsáhlých projektů 
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v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
a jejich souladu s rozvojovou strategií 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec, 
Medgrid a Helios, a rovněž potenciál 
dalšího rozvoje využívání vodní energie 
v Norsku a ve Švýcarsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec a 
Helios, potenciál dalšího rozvoje využívání 
vodní energie v Norsku a ve Švýcarsku
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a ve Švýcarsku; a možnost rozsáhlejšího využívání 
nástrojů soukromého financování, jako je 
model družstevního financování 
používaný ve Finsku v rámci jeho závazku 
dosáhnout uhlíkově neutrální 
budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit 
spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že 
zejména v oblasti Středomoří se skýtají 
velké příležitosti k výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; připomíná 
potenciál projektů, jako jsou Desertec 
a Helios, a rovněž potenciál dalšího 
rozvoje využívání vodní energie v Norsku 
a ve Švýcarsku (včetně přečerpávacích 
vodních elektráren k vyvážení 
obnovitelných zdrojů energie);

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá ke koordinované činnosti 
s jinými vedoucími státy v oblasti 
technologií (USA a Japonskem), aby bylo 
možné reagovat na nové úkoly, jako je 
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nedostatek surovin a vzácných zemin, což 
negativně ovlivňuje zavádění technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že cíle, kterým je větší 
spolupráce v oblasti energetické politiky 
jak v rámci EU, tak i se sousedními 
zeměmi, lze dosáhnout pouze na základě 
rozvoje nezbytné energetické 
infrastruktury;  

Or. de

Pozměňovací návrh 361
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že při uzavírání 
energetických smluv s třetími zeměmi 
musejí členské státy ve spolupráci 
s Komisí zajistit, aby do těchto smluv byly 
začleněny politické cíle EU v oblasti 
rozvoje výroby energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 362
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Inovace, výzkum a vývoj Inovace, výzkum a vývoj a průmyslová 
politika

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Béla Kovács

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) (za nadpisem „Inovace, výzkum a vývoj“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. podotýká, že otázky týkající se 
obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti mají pro malé 
a střední podniky značný význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Béla Kovács

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) (za nadpisem „Inovace, výzkum a vývoj“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily rámcové pokyny pro podniky, 
které spadají pod definici malých 
a středních podniků, aby tak oproti
velkým podnikům získaly preferenční 
status s dotacemi a granty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 365
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; podtrhuje, že přední postavení 
na trzích s technologiemi pro energii 
z obnovitelných zdrojů mohou Evropě 
zajistit jedině inovace prováděné díky 
výzkumu a vývoji;

22. konstatuje, že má-li Evropa i nadále 
zastávat vedoucí postavení v oblasti 
technologií pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, musí se snažit 
rozšířit své průmyslové možnosti 
a možnosti v oblasti výzkumu a vývoje;
zdůrazňuje úlohu malých a středních 
podniků v tomto úsilí; podtrhuje, že přední 
postavení na trzích s technologiemi 
pro energii z obnovitelných zdrojů mohou 
Evropě zajistit jedině inovace prováděné 
díky výzkumu a vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; podtrhuje, že přední postavení 
na trzích s technologiemi pro energii 
z obnovitelných zdrojů mohou Evropě 
zajistit jedině inovace prováděné díky 
výzkumu a vývoji;

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; je si vědom toho, 
že zejména díky přispění malých 
a středních podniků je energetika 
motorem dalších evropských 
hospodářských odvětví, včetně výroby 
kovů, elektrických a elektronických 
zařízení, informačních technologií, 
stavebnictví, dopravy a finančních služeb, 
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že však zatím nemůže těžit z žádné 
průmyslové strategie; vyzývá Evropskou 
komisi, aby vypracovala průmyslovou 
strategii pro oblast technologií výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, jelikož 
přední postavení na trzích s technologiemi 
pro energii z obnovitelných zdrojů mohou 
Evropě zajistit jedině tyto technologie 
a inovace prováděné díky výzkumu 
a vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; podtrhuje, že přední postavení 
na trzích s technologiemi pro energii 
z obnovitelných zdrojů mohou Evropě 
zajistit jedině inovace prováděné díky 
výzkumu a vývoji;

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; zdůrazňuje, že je nutné usnadnit 
vytvoření konkurenčního prostředí, 
v němž by malé a střední podniky mohly 
fungovat a působit na mezinárodní 
úrovni, a snažit se o omezení 
byrokratických překážek; podtrhuje, že 
přední postavení na trzích s technologiemi 
pro energii z obnovitelných zdrojů mohou 
Evropě zajistit jedině inovace prováděné 
díky výzkumu a vývoji;

Or. sl

Pozměňovací návrh 368
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; podtrhuje, že přední postavení 
na trzích s technologiemi pro energii 
z obnovitelných zdrojů mohou Evropě 
zajistit jedině inovace prováděné díky 
výzkumu a vývoji;

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti 
technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že 
k tomu přispívají zejména malé a střední 
podniky; podtrhuje, že přední postavení 
na trzích s technologiemi pro energii 
z obnovitelných zdrojů mohou Evropě 
zajistit jedině inovace prováděné díky 
výzkumu a vývoji; zdůrazňuje, 
že vzhledem k současnému nedostatku 
veřejných financí na výzkum a vývoj 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie je 
nejlepším způsobem, jak podpořit inovace, 
poskytnout soukromým investorům 
z dlouhodobého hlediska jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že v zájmu zvýšení 
stability a spolehlivosti mezinárodní 
spolupráce je nezbytné, aby byla založena 
na pevném regulačním rámci a právních 
předpisech Unie týkajících se 
obnovitelných zdrojů energie, například 
v rámci Energetického společenství;

Or. pl

Pozměňovací návrh 370
Ioannis A. Tsoukalas

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

22a. konstatuje, že přesun udržitelných 
vědeckých a technických inovací z Evropy 
do jiných částí světa by mohl nakonec vést 
ke ztrátě vedoucí pozice EU v oblasti 
technologií pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů a naopak ji změnit 
v čistého dovozce těchto technologií 
a souvisejících konečných produktů; 
zdůrazňuje v tomto směru význam přínosu 
EU z hlediska rozvoje a tuzemské výroby 
technologií a výrobků v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie bylo 
vytvořeno více než 500 000 pracovních 
míst a že v budoucnu by se mělo při 
zachování současné vedoucí pozice 
v oblasti technologií a dalšího vytváření 
pracovních míst využít konkurenční 
výhody EU, kterou jsou vysoce 
kvalifikovaní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Silvia-Adriana Ţicău

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

22a. zdůrazňuje význam investic 
do výzkumu a rozvoje nových materiálů 
a technologií pro skladování energie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 373
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje, že hlavní prioritou jsou 
vzdělávací instituce, které by byly schopny 
produkovat kvalifikovanou pracovní sílu 
a další generaci vědeckých pracovníků 
a novátorů v oblasti technologií 
pro výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů; připomíná v této souvislosti velký 
význam programu Horizont 2020 
a Evropského inovačního 
a technologického institutu pro překlenutí 
propasti mezi vzděláváním a výzkumem 
v odvětví energetiky a zaváděním jeho 
výsledků do praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

22b. poukazuje na vedoucí úlohu 
průmyslu EU v oblasti výroby větrné 
energie na pevnině a na značný potenciál 
evropského průmyslu v oblasti výroby 
větrné energie na moři, které mohou 
přispět k reindustrializaci členských států 
hraničících s Baltským a Severním 
mořem;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. zvláštní význam přikládá spolupráci 
mezi evropskými mechanismy na ochranu 
patentů v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie s cílem umožnit přístup 
k cennému a nevyužitému duševnímu 
vlastnictví; zdůrazňuje, že je nutné, aby se 
přednostně zavedl plánovaný evropský 
patent v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. el

Pozměňovací návrh 376
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 

23. je znepokojen tím, že se v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie, např. v oblasti fotovoltaiky,
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zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat 
do dalšího rozvoje stávajících technologií, 
aby zůstaly konkurenceschopné, nebo aby 
se takovými staly;

zanedbává výzkum a vývoj, což vzhledem 
k nedostatku zkušeností v oblasti úspor 
z rozsahu zčásti vedlo k hospodářským 
potížím; vyzývá proto Komisi, aby 
na základě pilotních projektů, technických 
platforem nebo jiných programů začlenila 
mezi své priority rozsáhlé projekty na 
výrobu fotovoltaických solárních panelů 
(+2500 MW); zdůrazňuje, že je nutno 
investovat do dalšího rozvoje nových 
a stávajících technologií, jako je 
hromadná výroba integrovaných 
fotovoltaických řešení, výstavba 
fotovoltaických ostrovů založených 
na mikrosoustavách ve venkovských 
oblastech a další možnosti 
decentralizované výroby energie 
z obnovitelných zdrojů a dále integrace 
mezi dopravními a energetickými systémy, 
aby zůstaly konkurenceschopné, nebo aby 
se takovými staly;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat do 
dalšího rozvoje stávajících technologií, aby 
zůstaly konkurenceschopné, nebo aby se 
takovými staly;

23. domnívá se, že je na základě 
stávajících nástrojů nutné zefektivnit 
cílený výzkum a rozvoj, a je znepokojen 
tím, že byl v některých oblastech odvětví 
obnovitelných zdrojů energie výzkum 
a vývoj zanedbáván, což vedlo k potížím 
s jejich komerčním využitím; zdůrazňuje, 
že je nutno investovat do dalšího rozvoje 
stávajících technologií, aby se dosáhlo 
jejich konkurenceschopnosti a aby se 
zajistila trvalost jejich životního cyklu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat do 
dalšího rozvoje stávajících technologií, aby 
zůstaly konkurenceschopné, nebo aby 
se takovými staly;

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že kromě investic do zcela 
nových technologií je nutno investovat 
do dalšího rozvoje stávajících technologií, 
aby zůstaly konkurenceschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat do 
dalšího rozvoje stávajících technologií, aby 
zůstaly konkurenceschopné, nebo aby se 
takovými staly;

23. je znepokojen tím, že byl v některých
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat do 
dalšího rozvoje stávajících technologií, aby 
zůstaly konkurenceschopné, nebo aby se 
takovými staly; klade důraz na to, že je 
nutné zabývat se novými technologiemi 
nebo novými koncepcemi týkajícími se 
starých technologií a podporovat je;

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat 
do dalšího rozvoje stávajících technologií, 
aby zůstaly konkurenceschopné, nebo aby 
se takovými staly;

23. je znepokojen tím, že byl v některých 
oblastech odvětví obnovitelných zdrojů 
energie zanedbáván výzkum a vývoj, což 
zčásti vedlo k hospodářským potížím; 
zdůrazňuje, že je nutno investovat do 
dalšího rozvoje stávajících technologií, aby 
zůstaly konkurenceschopné, nebo aby se 
takovými staly; klade důraz na investice 
do výzkumu a vývoje v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, zejména 
se zaměřením na zvyšování jejich kapacity 
a účinnosti a na omezování jejich 
výsledných prostorových „stop“;

Or. sl

Pozměňovací návrh 381
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve srovnání s jinými způsoby výroby 
energie z obnovitelných zdrojů 
neznevýhodňovaly vodní energii, 
technologie jejíž výroby se již osvědčila, 
a aby ji plně zohlednily, např. v souvislosti 
s výzkumem v oblasti přečerpávacích 
elektráren o různé rychlosti, které nabízejí 
flexibilnější systém řízení rychlosti 
uchovávání energie, a mohou tak být  
připojeny do sítě rychleji a účinněji, 
a také v souvislosti s vývojem 
a předváděním jeho výsledků v dané 
oblasti;
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Or. de

Pozměňovací návrh 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že strategický plán 
pro energetické technologie nabízí 
možnost pokračovat v podpoře a rozvoji 
nových a nově vznikajících zdrojů 
obnovitelné energie a také řešit problémy 
s vyvážeností různých zdrojů na základě 
inteligentních energetických řešení 
a uchovávání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly do výzkumu založeného 
na využívání obnovitelné energie 
na základě průmyslových aplikací, 
např. v odvětví automobilového průmyslu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 384
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 385
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se soustředila na uplatňování 
strategického plánu pro energetické 
technologie (SET) a aby do něj zahrnula 
technologie skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby neznevýhodňovala osvědčené 
technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, které se používají již řadu let, 
a aby se v něm soustředila na technologie 
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skladování;

Or. de

Pozměňovací návrh 387
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie, 
které zvyšují konkurenceschopnost 
obnovitelných zdrojů energie a jejich 
zapojení do energetického systému, jako 
jsou technologie skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na správu sítí 
a technologie skladování, flexibilní 
distribuovanou výrobu a mikrovýrobu 
a zejména řešení týkající se energetické 
účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 389
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se soustředila na uplatňování 
strategického plánu pro energetické 
technologie, na vytápění a chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
a na technologie skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování energie a CO2;

Or. sl

Pozměňovací návrh 391
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na technologie 
skladování;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 
předloží sdělení o politice v oblasti 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby se v něm soustředila na vytápění 
a chlazení a na technologie skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. podotýká, že strategický plán 
pro energetické technologie vedl 
k zahájení průmyslových iniciativ v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, v rámci 
nichž byly vypracovány jasné a podrobné 
plány výzkumu a vývoje; trvá na tom, že je 
důležité zahrnout do nich i další 
technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, jako je mořská a přílivová 
energie, a financovat tyto iniciativy z 
rozpočtových položek vytvořených v rámci 
rozpočtu pro strategický plán 
pro energetické technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Evropskou komisi, aby 



AM\920120CS.doc 199/262 PE500.604v01-00

CS

vypracovala se zapojením příslušných 
aktérů (průmyslu a vlád) na regionální 
a místní úrovni průmyslovou strategii 
pro obnovitelné zdroje energie, zejména 
pro větrnou energii; požaduje, aby se tato 
strategie opírala o stávající veřejné 
a soukromé závazky ohledně technických 
inovací, nedostatků v dodavatelském 
řetězci a financí, aby byly nově vytvořené 
hospodářské příležitosti dlouhodobé a aby 
si Evropa v této oblasti udržela 
celosvětovou vedoucí pozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby předložila 
průmyslovou strategii pro obnovitelné 
zdroje energie, která by se vztahovala 
na celý rozsah výzkumných a vývojových 
činností a obsahovala i financování, 
s cílem zajistit, aby si Evropská komise 
udržela v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie vedoucí úlohu;

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. podotýká, že výzkum je klíčem 
k rozvoji nových finančně dostupných 
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čistých technologií; domnívá se, 
že strategický plán pro energetické 
technologie může významným způsobem 
přispět k tomu, aby se technologie 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
staly finančně dostupné 
a konkurenceschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský rámec podpory energie 
z obnovitelných zdrojů

Splnění cílů strategie EU 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Fiona Hall

Návrh usnesení
Nadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský rámec podpory energie 
z obnovitelných zdrojů

Splnění cílů strategie EU 2020 v oblasti 
obnovitelných zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) (za nadpisem „Evropský rámec podpory energie z obnovitelných 
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zdrojů“ )

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že hlavní cíl v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie by měl být 
také základem politiky EU v této oblasti 
do budoucna

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo 
ve výhodných zeměpisných polohách;

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti nestabilní a velmi 
nákladné a zčásti do značné míry finančně 
zatěžují spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 25



PE500.604v01-00 202/262 AM\920120CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo 
ve výhodných zeměpisných polohách;

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor vykazují v důsledku nedostatku 
zkušeností zčásti určité chyby, podotýká 
však, že obnovitelným zdrojům energie 
se částečně díky těmto dotacím podařilo 
získat ve srovnání s konvenčními způsoby 
výroby energie konkurenceschopnost, 
a zdůrazňuje, že za účelem vytvoření 
spravedlivé tržní konkurence je nutné 
postupně odstranit jak zbývající dotace 
konvenčních technologií, tak dotace 
obnovitelných zdrojů energie, až již 
nebudou potřeba a až budou odstraněny 
všechny případy narušování trhu, aby si 
mohly všechny technologie konkurovat 
za rovných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají v souvislosti 
s okolnostmi a snahami ve vlastní zemi 
širokou škálu režimů podpory; podtrhuje, 
že tato podpora vedla k intenzivnímu růstu, 
nicméně režimy podpor zčásti nebyly 
upraveny, což dočasně vedlo k neúčinné 
podpoře, a zčásti do značné míry finančně 
zatěžují spotřebitele tím, že jsou do cen 
elektřiny zahrnovány další náklady, které 
nesouvisejí se skutečnou podporou 
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vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo 
ve výhodných zeměpisných polohách;

obnovitelných zdrojů energie; vyzývá 
proto členské státy, aby zajistily úplnou 
transparentnost, pokud jde o podíl těchto 
nákladů a jejich původ ve srovnání 
s náklady na podpůrná opatření zaměřená 
na jiné formy energie a také pokud jde 
o poměr zvýšení účtů za energii 
v důsledku cen fosilních paliv; žádá 
o větší transparentnost v oblasti nákladů 
na různé formy energie z hlediska 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo
ve výhodných zeměpisných polohách;

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor se zčásti ukázaly jako nedostatečně 
flexibilní na to, aby se přizpůsobily 
klesajícím cenám některých technologií 
a zčásti vedly ke vzniku nadměrných 
kapacit, čímž do značné míry finančně 
zatěžují spotřebitele; s potěšením 
konstatuje, že díky dotacím se některým 
obnovitelným zdrojům energie podařilo 
v dílčích oblastech, např. ve výhodných 
zeměpisných polohách dosáhnout 
konkurenceschopnosti vůči konvenčním 
způsobům výroby;

Or. de

Pozměňovací návrh 403
Fiona Hall
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo 
ve výhodných zeměpisných polohách;

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti nepromyšlené, vedou 
k nadměrným kompenzacím a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele; podotýká, že investice 
odstartované promyšlenými režimy 
podpory pomáhají při snižování nákladů; 
zdůrazňuje, že se díky těmto režimům 
podpory stávají obnovitelné zdroje energie 
vůči konvenčním metodám výroby stále 
konkurenceschopnějšími, zejména 
v oblastech, které jsou pro ně z hlediska 
zeměpisných a tržních podmínek příznivé; 

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že díky dotacím 
poskytovaným obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
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dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo
ve výhodných zeměpisných polohách;

dosáhnout pouze v dílčích oblastech, např.
ve výhodných zeměpisných polohách a 
v případě snadného přístupu ke kapitálu 
a nejnižší administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo 
ve výhodných zeměpisných polohách;

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované elektrické energii 
z obnovitelných zdrojů bylo dosud 
konkurenceschopnosti vůči konvenčním 
metodám výroby možné dosáhnout pouze 
v dílčích oblastech nebo ve výhodných 
zeměpisných polohách;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 

25. zdůrazňuje, že členské státy 
v současnosti používají přibližně 
170 různých druhů režimů podpory; 
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podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie bylo dosud konkurenceschopnosti 
vůči konvenčním metodám výroby možné 
dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo
ve výhodných zeměpisných polohách;

podtrhuje, že tato podpora vedla 
k intenzivnímu růstu, nicméně režimy 
podpor jsou zčásti velmi nákladné a zčásti 
do značné míry finančně zatěžují 
spotřebitele, aniž by tito měli předem 
možnost volby; konstatuje, že i přes dotace 
poskytované obnovitelným zdrojům 
energie nebylo dosud 
konkurenceschopnosti vůči konvenčním 
metodám výroby možné dosáhnout ani
v dílčích oblastech, např. ve výhodných 
zeměpisných polohách;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá členské státy, aby nadále 
usilovaly o splnění svých cílů do roku 
2020; je znepokojen náhlými změnami 
v souvislosti s režimy podpory 
obnovitelných zdrojů energie v členských 
státech, zejména retroaktivními změnami 
a zmrazením podpor; vyzývá Komisi, aby 
bedlivě sledovala provádění směrnice 
o energii z obnovitelných zdrojů a aby 
v případě potřeby přijala nezbytná 
opatření; vyzývá členské státy, aby zajistily 
stabilní rámec pro investice 
do obnovitelných zdrojů energie, včetně 
pravidelně přezkoumávaných režimů 
podpory a zefektivnění správních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. kriticky se staví k současnému 
případu Španělska, pokud jde o režimy 
podpory, kde se obnovitelné zdroje energie 
neprávem staly terčem útoků v důsledku 
vysokých cen za elektřinu, které jsou 
ve skutečnosti důsledkem specifik 
a politické volby členských států, jako jsou 
dotace a neočekávané zisky z konvenčních 
energetických zdrojů (povinnost používat 
tuzemské uhlí, příjem z konvenčních 
technologií nad dohodnuté ceny, výrobní 
struktury podobné monopolu), náklady 
na elektrické soustavy španělských 
ostrovů, platby za kapacity a další 
náklady, které vedly k úplné ztrátě 
transparentnosti a rovných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. podotýká, že jelikož bude v dalších 
10 letech nutné řadu elektráren v EU 
vyřadit z provozu, nebo modernizovat, 
budou ceny energie nevyhnutelně stoupat 
nehledě na skutečnou skladbu 
energetických zdrojů; zdůrazňuje, 
že některé obnovitelné zdroje, jako jsou 
větrné elektrárny na pevnině nebo solární 
fotovoltaická energie, jsou ve srovnání 
s jadernými elektrárnami a technologiemi 
zachycování a skladování oxidu 
uhličitého již konkurenceschopné, a jsou 
tak nejrentabilnější možností 
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dekarbonizace; podotýká, že proti 
zvýšeným účtům za energii by se mělo 
bojovat především zvyšováním energetické 
účinnosti a úspornými opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že zásahy státu mají vliv 
na maloobchodní ceny energie; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele poměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
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moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že energie musí být 
pro všechny finančně dostupná a že by 
se měla zvláštní pozornost věnovat 
ohroženým spotřebitelům a domácnostem 
s nízkými příjmy; vyzývá členské státy, aby 
definovaly pojem „ohrožených 
spotřebitelů“ a přijaly nezbytná opatření 
zaměřená na jejich účinnou ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele neúměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k oligopolním tržním podmínkám a dalším 
způsobům narušení trhu pro koncové 
spotřebitele i průmyslové odběratele 
poměrně vysoké; podotýká, že v některých 
členských státech jsou účty, které platí 
domácnosti za elektřinu, uměle vysoké, 
a to díky nespravedlivému rozdělování 
nákladů, nesprávným mechanismům 
tvorby cen a dotacím konvenčních 
energetických technologií, a připomíná, 
že roku 2010 mělo 22 % domácností v EU 
starosti, zda budou moci zaplatit účty 
za elektřinu, a předpokládá, že se tato 
situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu, 
a poukazuje na to, že opatření zaměřená 
na zvyšování energetické účinnosti jsou 
v tomto ohledu klíčová a že jsou 
nejrychlejším a nejlevnějším způsobem, 
jak snížit účty za energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele poměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
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mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu; 
zdůrazňuje zde úlohu družstev na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, které 
mohou na základě společných nákupů 
a společné výroby vést k nižším cenám 
pro občany, a řešit tak problematiku 
energetické chudoby; poukazuje 
na význam těchto družstev z hlediska 
zvyšování informovanosti svých členů 
ohledně problematiky obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účinnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 415
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k takovým faktorům, jako jsou rostoucí 
ceny fosilních paliv a zásahy státu,
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele poměrně vysoké; připomíná, 
že roku 2010 mělo 22 % domácností v EU 
starosti, zda budou moci zaplatit účty 
za elektřinu, a předpokládá, že se tato 
situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu; 
zdůrazňuje, že politika energetické 
účinnosti, která by se vedle průmyslové 
spotřeby a spotřeby v budovách 
a domácnostech zaměřovala na celý 
dodavatelsko-odběratelský energetický 
řetězec, včetně transformace, přenosu, 
distribuce a dodávek energie, může 
účinným způsobem napomoci 
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při snižování energetické chudoby; 
poukazuje dále na to, že družstevní 
rozvodné závody pro energii vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů mohou přispívat 
ke snížení cen pro občany tím, 
že na základě společných nákupů energie 
a informováním svých členů 
o obnovitelných zdrojích energie 
a opatřeních na zvýšení energetické 
účinnosti povedou ke zvýšení počtu 
„inteligentních spotřebitelů“ a k jejich 
podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele poměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že zabránit energetické 
chudobě je nutno na základě politiky 
zaměřené na zvyšování všeobecného 
blahobytu, nikoli na základě energetické 
politiky, a že nesmí být ohrožena 
konkurenceschopnost průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že nehledě na snížení 
velkoobchodních cen, k němuž došlo 
v důsledku zvýšené výroby energie 
z obnovitelných zdrojů a zapojení těchto 
zdrojů, jsou v některých členských státech 
ceny energie vzhledem k zásahům státu 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele poměrně vysoké; připomíná, že 
roku 2010 mělo 22 % domácností v EU 
starosti, zda budou moci zaplatit účty 
za elektřinu, a předpokládá, že se tato 
situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu; 
poukazuje dále na to, že klesající 
velkoobchodní ceny se musejí promítnout 
i do nižších cen pro spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele poměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu; 
zdůrazňuje, že družstevní rozvodné 
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energetické závody zaměřené na energii 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů mohou 
za účelem boje proti energetické chudobě 
přispět ke snížení cen pro občany tím, 
že na základě společných nákupů energie 
a informováním svých členů 
o obnovitelných zdrojích energie 
a opatřeních na zvýšení energetické 
účinnosti povedou ke zvýšení počtu 
„inteligentních spotřebitelů“ a jejich 
podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu srovnatelně vysoké 
pro koncové spotřebitele i průmyslové 
odběratele; připomíná, že roku 2010 mělo 
22 % domácností v EU starosti, zda budou 
moci zaplatit účty za elektřinu, 
a předpokládá, že se tato situace od té doby 
mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno 
zabránit energetické chudobě a že nesmí 
být ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu;

26. zdůrazňuje, že v některých členských 
státech jsou ceny energie vzhledem 
k zásahům státu a fluktuaci celosvětových 
cen ropy a plynu pro koncové spotřebitele 
i průmyslové odběratele poměrně vysoké; 
připomíná, že roku 2010 mělo 22 % 
domácností v EU starosti, zda budou moci 
zaplatit účty za elektřinu, a předpokládá, 
že se tato situace od té doby mohla zhoršit; 
zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být 
ohrožena konkurenceschopnost průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. kriticky se staví k tomu, že uměle 
nízké regulované ceny energie ve velké 
části členských států vedly k významným 
schodkům příjmů z energetických 
poplatků, které nyní mají uhradit výrobci 
energie z obnovitelných zdrojů, zatímco 
konvenční technologie jsou často i nadále 
dotovány a povinnost úhrad se 
na ně nevztahuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technologický pokrok 
a bránit integraci trhu, protože zmenšují 
pobídky k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technický pokrok a bránit 
integraci trhu, protože zmenšují pobídky 
k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady; podotýká, že nadměrné 
náhrady jsou často důsledkem nesprávně 
navržených režimů podpory, které nelze 
dostatečně přizpůsobit snižování nákladů 
na určitou technologii;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technologický pokrok 
a bránit integraci trhu, protože zmenšují 
pobídky k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technický pokrok a bránit 
integraci trhu, protože zmenšují pobídky 
k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady; domnívá se, 
že technickou konkurenceschopnost 
podporuje co nejrychlejší přechod 
k režimům, které vystavují výrobce riziku 
tržních cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technologický pokrok 
a bránit integraci trhu, protože zmenšují 
pobídky k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technický pokrok a bránit 
integraci trhu, protože zmenšují pobídky 
k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady; je proto přesvědčen, 
že aby došlo k urychlení procesu přeměny 
obnovitelných zdrojů energie na prodejné 
produkty, měla by se podpora omezit 
zejména na komerčně nejúspěšnější 
projekty; 

Or. de

Pozměňovací návrh 424
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technologický pokrok 
a bránit integraci trhu, protože zmenšují 
pobídky k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technický pokrok a bránit 
integraci trhu, protože zmenšují pobídky 
k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady; poukazuje na to, 
že významným předpokladem růstu 
obnovitelných zdrojů energie jsou 
transparentní regulační rámce 
a urychlené povolovací postupy 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technologický pokrok 
a bránit integraci trhu, protože zmenšují 
pobídky k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné 
částky mohou v důsledku nadměrného 
vyrovnání brzdit technický pokrok a bránit 
integraci trhu, protože zmenšují pobídky 
k rozvoji inovativnějších produktů 
s nižšími náklady; je proto zastáncem 
rentabilních režimů podpory, které by 
reagovaly na signály trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Gaston Franco

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

27a. je přesvědčen, že Komise by měla 
podporovat členské státy při hledání 
nejrentabilnějších obnovitelných zdrojů 
energie a způsobu, jak nejlépe využít 
jejich potenciál; připomíná, že nákladově 
optimální politika se liší podle poptávky, 
možností dodávek a hospodářské situace 
na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. poukazuje na výhody výměny 
osvědčené praxe v oblasti režimů podpory 
mezi členskými státy; upozorňuje na to, 
že Velká Británie a Itálie nedávno 
ohlásily změny svých režimů podpory 
ze systému kvót na systém platby 
za výkupní cenu, protože důkazy 
z podobných zeměpisných lokalik ukazují, 
že tento model je levnější; vyzývá Komisi, 
aby tyto aspekty zahrnula do své současné 
analýzy1 i svého nadcházejícího návrhu 
týkajícího se příslušných pokynů;
__________________
1 COM (2012)271 final a přiložené 
dokumenty; SEC/2008/57; IEE Studies 
Reshaping (Quo(ta) vadis, Europe?).

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi, aby zajistila plné 
provedení směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie – směrnice 2009/28/ES –
a třetího balíčku v oblasti energetického 
trhu v právních předpisech členských 
států, a aby zajistila vytvoření nezbytného 
právního rámce, který by jim umožnil 
dosáhnout dalšího pokroku v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie; 

Or. de

Pozměňovací návrh 429
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. na základě posuzování dopadu dané 
směrnice, které je přiloženo ke sdělení 
Komise, a zkušeností v souvislosti 
s balíčkem právních předpisů v oblasti 
klimatu a energetiky zdůrazňuje, 
že povinný cíl EU týkající se podílu 
celkové energetické spotřeby, jenž musí 
být vyráběn na základě obnovitelných 
zdrojů energie, by měl být uplatňován 
i po roce 2020, aby bylo zajištěno 
přehledné prostředí a aby měli investoři 
jistotu v dostatečném předstihu, 
a podporovali tak další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie; trvá na 
tom, že povinný cíl EU týkající se podílu 
celkové energetické spotřeby, jenž musí 
být vyráběn na základě obnovitelných 
zdrojů energie, by se měl do roku 2030 
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zvýšit alespoň o 40–45 % a že je nutné, 
aby tohoto cíle bylo dosaženo 
prostřednictvím povinných cílů členských 
států týkajících se rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie; 

Or. de

Pozměňovací návrh 430
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. poukazuje na to, že podle předpovědí 
členských států se očekává, 
že bioenergetika bude dosahovat 50 % 
cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie na rok 2020; zdůrazňuje proto, 
že je nutné stanovit přísná kritéria 
udržitelnosti, která by zajistila udržitelnost 
biomasy coby obnovitelného zdroje
energie; klade důraz na to, že příští návrh 
Komise týkající se kritérií udržitelnosti 
biomasy musí zahrnovat správný výpočet 
CO2, aby byly zajištěny skutečné úspory 
emisí skleníkových plynů; vyzývá Komisi, 
aby svůj návrh zveřejnila co nejdříve; 
naléhavě žádá Komisi, aby problematiku 
dopadu nepřímé změny ve využívání půdy 
řešila tím, že navíc k povinnostem 
týkajícím se podávání příslušných 
informací bude faktory nepřímé změny 
ve využívání půdy uplatňovat na biopaliva 
a biomasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. podotýká, že povolování, registrace 
nebo plánování a změny režimů podpory 
mohou přispět ke zvyšování projektových 
rizik, a tím i k vyšším kapitálovým 
nákladům; zdůrazňuje, že za stávajících 
hospodářských podmínek a s neklidnými 
kapitálovými trhy budou mít vyšší 
kapitálové náklady za následek podstatné 
snížení konkurenceschopnosti projektů 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie; 
vyzývá Komisi, aby se podrobněji zabývala 
zcela novými finančními nástroji 
a zvyšující se úlohou Evropské investiční 
banky a veřejných orgánů členských států 
při financování projektů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní systém odpovědnosti 
za všechny nové energetické investice 
na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na 
ukončení vnitrostátních režimů podpor; 
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 434
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na 
ukončení vnitrostátních režimů podpor; 
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. zdůrazňuje, že je důležité pohlížet 
na obnovitelné zdroje energie realisticky; 
podotýká, že lopatky větrných turbín se 
vyrábějí ze směsi polyesteru 
a polyuretanu, která se po použití obtížně 
recykluje; podotýká, že životnost lopatek 
větrných turbín je pouze patnáct až dvacet 
let a že při zpracování starých lopatek 
vzniká obtížně recyklovatelný odpad; 
domnívá se proto, že konstrukce těchto 
lopatek má nejen negativní dopad 
na životní prostředí, ale nedosahuje ani 
cílů týkajících se životního prostředí;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 435
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním
krokem a že je nutno pracovat na 
ukončení vnitrostátních režimů podpor; 
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, aby 
bylo zajištěno, že různé režimy členských 
států nepovedou k narušování 
hospodářské soutěže a k vytvoření 
překážek obchodu a investic v rámci EU; 
v této souvislosti poukazuje na nutnost 
přezkoumat potenciální požadavky 
na obsah v jednotlivých členských státech 
v rámci EU, s nimiž mají zkušenosti 
některé subjekty na trhu, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování 
veškerých právních předpisů v oblasti 
vnitřního trhu ze strany členských států; 
vyzývá navíc Komisi, aby do této směrnice 
zahrnula výklad článku 13 směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie 
(2009/28), aby bylo zajištěno, že členské 
státy směrnici správně uplatňují, a aby se 
veřejným orgánům zabránilo v používání 
certifikačních postupů a ve vydávání 
licencí způsobem, který by narušoval 
hospodářskou soutěž; je přesvědčen, že 
pokyny pro osvědčené postupy jsou 
důležitým krokem při zajišťování 
fungujícího jednotného energetického 
trhu, a domnívá se, že na úrovni 
členských států by mohly být vytvořeny 
pokyny, které by obsahovaly vyhodnocení 
rentability stávajících režimů členských 
států; zdůrazňuje, že žádnou potenciální 
úpravu nelze měnit ani ukončit se zpětnou 
platností, protože to by vyslalo nežádoucí 
signály investorům a mohlo by to 
v případě soukromých osob, které 
na základě těchto režimů členských států 
investovaly např. do solárních panelů, 
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vyvolat tíživou hospodářskou situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na 
ukončení vnitrostátních režimů podpor; 
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že tyto pokyny 
pro osvědčené postupy musejí být 
pro členské státy závazné, i když by jim 
mělo být umožněno vytvářet zvláštní 
režimy podpory pro rozvoj a využívání 
místních a regionálních zdrojů; 
zdůrazňuje, že stávající vnitrostátní režimy 
podpor však nesmějí být měněny ani 
ukončeny se zpětnou platností, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, aby 
nedošlo k poskytování nadměrných dotací 
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pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat 
na ukončení vnitrostátních režimů podpor;
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

a aby byla zajištěna srovnatelnost, lepší 
koordinace a postupné sbližování 
vnitrostátních režimů podpor a abychom se 
zároveň vyhnuli změnám a ukončování 
těchto režimů se zpětnou platností, protože 
to vysílá nežádoucí signály investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a podpoří 
předpověditelnost a rentabilitu, zabrání 
vyplácení nadměrných náhrad a dosáhne 
větší jednotnosti mezi členskými státy; 
vyzývá Komisi, aby tyto pokyny předložila 
co nejdříve, zároveň je však přesvědčen, 
že pokyny pro osvědčené postupy jsou 
pouze prvním krokem a že je nutno 
pracovat na ukončení vnitrostátních režimů 
podpor; tyto režimy však nesmějí být 
měněny ani ukončeny se zpětnou platností, 
protože to by vyslalo nežádoucí signály 
investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
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pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na 
ukončení vnitrostátních režimů podpor;
tyto režimy však nesmí být se zpětnou 
platností měněny ani ukončeny, protože to 
by vyslalo nežádoucí signály investorům;

pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve
a aby do nich pokud možno začlenila 
odměny za systémové služby, zároveň je 
však přesvědčen, že pokyny pro osvědčené 
postupy jsou pouze prvním krokem
a že jejich uplatňování na úrovni 
členských států bude velmi důležité pro to, 
aby nedocházelo ke změnám 
a ukončování vnitrostátních režimů podpor 
se zpětnou platností, protože to by vyslalo 
nežádoucí signály investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností 
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na vhodné 
koordinaci vnitrostátních režimů podpor;
podotýká, že náhlé změny a ukončování 
těchto režimů podpor by se negativně 
odrazilo na jejich viditelnosti a jistotě 
pro investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Kathleen Van Brempt
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve,
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy 
a vnitrostátní režimy podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor, které mají 
být ukončeny až poté, co se dosáhne tržní 
vyspělosti příslušných technologií;
zdůrazňuje, že režimy podpor však nesmějí
být měněny ani ukončeny se zpětnou 
platností, protože to by vyslalo nežádoucí 
signály investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, aby 
tyto pokyny předložila co nejdříve, zároveň 
je však přesvědčen, že pokyny pro 
osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností 
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

vítá sdělení Komise, že vypracuje pokyny 
pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; domnívá se, 
že se tak musí učinit v úzké spolupráci 
se subjekty na trhu, aby byla zajištěna 
předpověditelnost pravidel a důvěra 
zainteresovaných osob; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmějí být měněny ani ukončeny 
se zpětnou platností, protože to by vyslalo 
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nežádoucí signály investorům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 443
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností 
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů s cílem podpořit 
předpověditelnost a rentabilitu, zabránit 
vyplácení nadměrných náhrad 
a dosáhnout větší jednotnosti mezi 
členskými státy; vyzývá Komisi, aby tyto 
pokyny předložila co nejdříve, zároveň je 
však přesvědčen, že pokyny pro osvědčené 
postupy jsou pouze prvním krokem a že je 
nutno pracovat na ukončení vnitrostátních 
režimů podpor; tyto režimy však nesmějí
být  měněny ani ukončeny se zpětnou 
platností, protože to by vyslalo nežádoucí 
signály investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
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zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmějí být měněny ani ukončeny 
se zpětnou platností, protože to by vyslalo 
nežádoucí signály investorům; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak 
zajistit, aby byly nové pokyny pro členské 
státy závazné, a prohloubit tím sbližování 
příslušných režimů podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
pokyny pro osvědčené postupy a reformu 
vnitrostátních režimů podpor energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto pokyny předložila co nejdříve, 
zároveň je však přesvědčen, že pokyny 
pro osvědčené postupy jsou pouze prvním 
krokem a že je nutno pracovat na ukončení 
vnitrostátních režimů podpor; tyto režimy 
však nesmí být se zpětnou platností 
měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje 
nezávazné pokyny pro osvědčené postupy 
a reformu vnitrostátních režimů podpor 
energie z obnovitelných zdrojů; vyzývá 
Komisi, aby tyto pokyny předložila co 
nejdříve, zároveň je však přesvědčen, že 
pokyny pro osvědčené postupy jsou pouze 
prvním krokem a že je nutno pracovat na 
postupném ukončení vnitrostátních režimů 
podpor; tyto režimy však nesmějí být 
měněny ani ukončeny se zpětnou platností, 
protože to by vyslalo nežádoucí signály 
investorům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 446
Fiona Hall

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

28a. domnívá se, že snadnější přístup 
ke kapitálu dále přispěje 
ke konkurenceschopnosti obnovitelných 
zdrojů energie; je si vědom toho, 
že nejlepším způsobem, jak poskytnout 
investorům nezbytnou důvěru a omezit 
investiční rizika, je dlouhodobá jistota 
a vytvoření cíle v oblasti obnovitelsných 
zdrojů energie pro rok 2030; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala zcela nové 
finanční nástroje a umožnila hrát 
Evropské investiční bance, finančím 
ústavům členských států a institucím 
zaměřeným na dlouhodobá pasíva, jako 
jsou penzijní fondy a pojišťovací 
společnosti, významnější úlohu 
při financování projektů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že dodržování pokynů 
bude prvním krokem k zajištění většího 
sbližování mezi evropskými režimy 
podpory obnovitelných zdrojů energie 
s cílem zajistit technicky optimální, 
bezpečné a finančně dostupné dodávky 
energie a zvýšit konkurenceschopnost EU 
a její inovační schopnost; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 448
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi, aby představila akční 
plán pro technologie vytápění a chlazení 
využívající obnovitelné zdroje energie, 
který by zahrnoval posouzení poptávky 
po vytápění a chlazení v EU, stejně jako 
osvědčené praktické příklady podpory 
daného odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poukazuje na to, že v mnoha 
členských státech tvoří obnovitelné zdroje 
energie již více než 20 % energetického 
trhu, zatímco předpisy členských států 
týkající se tarifů výkupních cen 
a preferenčního zacházení vedou 
k narušování hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Fiona Hall

Návrh usnesení
Nadpis 6 a (nový) (za bodem 28)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rámec pro obnovitelné zdroje energie 
po roce 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 6 a (nový) (za bodem 28)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský rámec podpory energie 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 

vypouští se
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ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 453
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

29. je přesvědčen, že režimy podpory 
specificky zaměřené na určité technologie, 
regiony nebo segmenty budou zapotřebí 
i budoucnu, aby bylo možné zajistit 
optimální využívání zdrojů a vhodné 
plochy v blízkosti míst spotřeby energie;
poukazuje navíc na to, že pouze celounijní 
režim podpor obnovitelných zdrojů 
energie umožní vytvořit nejrentabilnější 
rámec, v němž lze plně rozvinout jejich 
potenciál; vzhledem k výhodám obecních 
a družstevních systémů obnovitelných 
zdrojů energie považuje evropský cíl, 
kterým je výroba energie z obnovitelných 
zdrojů vlastněná občany, za velmi vhodný;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 

29. je přesvědčen, že stávající směrnice 
týkající se obnovitelných zdrojů energie, 
která je propaguje, je úspěšnou kombinací 
cílů členských států a jejich režimů 
podpory, zároveň však umožňuje vládám 
využívat také společné režimy podpory;
poukazuje na zkušenosti některých 
evropských zemí, zejména Švédska 
a Norska, které jasně ukazují, že společný 
postup v rámci integrovaného trhu 
elektrické energie umožňuje vzájemně 
výhodné inovace systémů členských států; 
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ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

29. vyzývá Komisi, aby v rámci 
legislativního rámce pro období po roce 
2020, který by byl založen na přísných 
a závazných cílech v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie, zhodnotila, zda by 
celounijní systém podpory obnovitelných 
zdrojů energie představoval rentabilnější 
rámec, v němž by bylo možné plně 
rozvinout jejich potenciál; podotýká, 
že technologicky neutrální evropská 
politika založená na cíli pro skleníkové 
plyny by podporovala pouze nejlevnější 
technologie na úkor inovací a dosažení 
evropských dlouhodobých cílů v oblasti 
klimatu a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž 
tento uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
energetickém trhu, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout 
jednotného cíle, který by byl předem jasně 
stanoven;

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž 
tento uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska;



AM\920120CS.doc 237/262 PE500.604v01-00

CS

povinností, aby bylo zajištěno, že bude
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

29. je přesvědčen, že důležitý milník 
v nastoupené cestě představuje pouze
takový cíl pro rok 2030, kterým by byl 
45% podíl energie z obnovitelných zdrojů 
na konečné spotřebě energie, tj. navýšení 
ve srovnání s 20% cílem pro rok 2020, což 
by bylo v souladu s dlouhodobým cílem 
EU snížit emise CO2 do roku 2050 
o 80 až 95 %, a že by tento milník byl 
důležitým signálem pro investory a nabídl 
by nejrentabilnější rámec, v němž by se 
mohl jejich potenciál plně rozvinout;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 

29. je přesvědčen, že pouze společný 
přístup EU k podpoře energie 
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energie z obnovitelných zdrojů
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

z obnovitelných zdrojů umožní rozvinout 
jejich plný potenciál v nejúčinnějším rámci 
z hlediska nákladů; podporuje postupné 
sbližování vnitrostátních režimů podpory 
obnovitelných zdrojů energie s cílem 
zabránit narušování hospodářské soutěže, 
k němuž dochází na základě samostatných 
a nesourodých iniciativ členských států, 
a zároveň respektuje specifickou podobu 
energetické skladby v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 
který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

29. je přesvědčen, že na základě většího 
sbližování nejrůznějších režimů podpor 
obnovitelných zdrojů energie dojde 
k vytvoření nejrentabilnějšího rámce 
a rovných podmínek, které umožní 
rozvinout jejich plný potenciál; považuje 
s ohledem na rozmanitost režimů podpory, 
které v členských státech existují, za velmi 
důležité neprodleně pokročit v diskuzi 
o vhodném celounijním režimu podpory; 



AM\920120CS.doc 239/262 PE500.604v01-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. spatřuje rozhodující výhody 
ve vnitrostátních trzích s energií 
z obnovitelných zdrojů, který by byl
z technologického hlediska neutrální a kde 
by dodavatelé energie museli povinně 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
dodávané elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů, přičemž svou 
povinnost by splnily předložením
osvědčení, s nimiž by se mohlo 
obchodovat na trhu určeném pro taková 
osvědčení; konstatuje, že zkušenosti 
z členských států ukazují, že k zajištění 
plnění povinností je nutné vytvořit 
kombinaci pobídek a postihů;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, 

29. vyzývá k účinnějšímu využití
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU 
v rámci úsilí o vytvoření celounijního 
systému pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie, který by se zakládal 
na technologicky neutrálním systému 
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který je z technologického hlediska 
neutrální a kde musí dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení; konstatuje, 
že zkušenosti z členských států ukazují, že 
je třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

výměny osvědčení členských států 
na trhu, což by umožnilo používat 
konkrétní typ obnovitelné energie v těch 
regionech, kde je to nejúčinnější, a snížit 
tak náklady na prosazování těchto energií 
a efektivně přidělovat finanční prostředky;
podporuje vytvoření předem stanoveného 
podílu výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, přičemž tento uvedený podíl 
mohou získat také obchodem 
s osvědčeními na uvedeném trhu; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo zajištěno, 
že bude dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je si vědom rozhodujících výhod
na evropském trhu s energií 
z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální 
a kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 

29. Evropa potřebuje konkurenceschopné 
ceny energie, a proto i rentabilní systémy 
obnovitelných zdrojů energie. Toho lze 
dosáhnout jak na základě systémů 
členských států, tak i na základě 
celounijního systému; spatřuje rozhodující 
výhody v evropském trhu s energií 
z obnovitelných zdrojů, který je 
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předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že evropský režim 
podpor může pomoci při rozvoji plného 
potenciálu energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 468
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje možné výhody v evropském trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu; podotýká, 
že je nutné důkladně zjistit, jaký je dopad 
tržně založeného systému tohoto druhu 
na konkurenceschopnost podniků, a že by 
měly v každém případě existovat i jiné 
modely režimu podpory;

Or. de

Pozměňovací návrh 469
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
s ohledem na nestejný potenciál různých 
technologií výroby energie 
z obnovitelných zdrojů v závislosti 
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kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

na zeměpisných podmínkách zdůrazňuje, 
že je nutné vytvořit pobídky pro investice 
do těchto zdrojů v místech s jejich 
největším potenciálem, aby bylo zajištěno 
účinné využívání veřejného financování;
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů, 
poukazuje však na to, že členské státy 
a regiony mají vlastní silné stránky 
a na úrovni členských států by měla 
existovat trvalá politika zaměřená 
na jejich podporu; spatřuje rozhodující 
výhody v evropském trhu s energií 
z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
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dosaženo příslušného podílu; pro taková osvědčení; poukazuje však 
na to, že systém osvědčení nemusí být 
v některých členských státech nejlepší 
možností; konstatuje, že zkušenosti 
z členských států ukazují, že je třeba zavést 
vysoké pokuty při neplnění povinností, aby 
bylo zajištěno, že bude dosaženo 
příslušného podílu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 471
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor, včetně sbližování mezi režimy 
podpor v jednotlivých členských státech,
umožní rozvinout plný potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů v nejúčinnějším 
rámci z hlediska nákladů; spatřuje 
rozhodující výhody v evropském trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor, který by byl součástí všeobecné 
snahy o omezení emisí CO2 ve spolupráci 
se všemi ostatními pilíři EU týkajícími se 
politiky v oblasti klimatu, umožní 
rozvinout plný potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů v nejúčinnějším 
rámci z hlediska nákladů; spatřuje 
rozhodující výhody v evropském trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor a další nízkouhlíkové technologie 
umožní rozvinout plný potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů v nejúčinnějším 
rámci z hlediska nákladů; spatřuje 
rozhodující výhody v evropském trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a kde 
musí dodavatelé energie dosáhnout předem 
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z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; konstatuje, že 
zkušenosti z členských států ukazují, že je 
třeba zavést vysoké pokuty při neplnění 
povinností, aby bylo zajištěno, že bude 
dosaženo příslušného podílu;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim 
podpor umožní rozvinout plný potenciál 
energie z obnovitelných zdrojů 
v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; 
spatřuje rozhodující výhody v evropském 
trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který 
je z technologického hlediska neutrální a 
kde musí dodavatelé energie dosáhnout 
předem stanoveného podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, přičemž tento 
uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném 
pro taková osvědčení; to na druhé straně 
zajistí předpověditelnost a realizovatelnost 
investic do obnovitelných zdrojů energie; 
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo zajištěno, 
že bude dosaženo příslušného podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. prohlašuje, že cíle v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie úspěšně 
snižují emise skleníkových plynů 
a zlepšují bezpečnost dodávek 
a konkurenceschopnost EU; vyzývá 
Komisi, aby splnila dlouhodobý závazek 
Evropské unie v oblasti klimatu tím, 
že do roku 2030 předloží závazný cíl EU 
týkající se výroby energie z obnovitelných 
zdrojů ve výši alespoň 45 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá ke zrušení výjimek z unijního 
zákazu poskytovat státní pomoc 
obnovitelným zdrojům energie, které mají 
některé členské státy, a to s ohledem 
na případy narušování trhu, k nimž 
dochází v zemích, kde obnovitelné zdroje 
energie tvoří více než 20 % energetického 
trhu; kriticky se staví rovněž 
k preferenčním opatřením v oblasti 
výkupních cen energie z obnovitelných 
zdrojů v případě, že jejich podíl na trhu 
přesáhne určitou hranici, což může mít 
vliv na destabilizaci elektrické sítě 
a narušování hospodářské soutěže; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 477
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je přesvědčen, 
že k nejrentabilnějšímu rámci, v němž lze 
plně rozvinout potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů, povede pouze 
celounijní diferencovaný přístup 
k propagaci obnovitelných zdrojů energie, 
včetně projektů v této oblasti, které by byly 
v rukou obcí a družstev;

Or. nl

Pozměňovací návrh 478
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi, aby vytvořila akční 
plán pro vytápění a chlazení využívající 
obnovitelné zdroje energie, který by 
zahrnoval posouzení poptávky po vytápění 
a chlazení v EU, stejně jako osvědčené 
praktické příklady podpory daného 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vzhledem k výhodám obecních 
a družstevních systémů obnovitelných 
zdrojů energie považuje evropský cíl, 
kterým je 20% výroba energie 
z obnovitelných zdrojů vlastněná občany 
do roku 2020, za velmi výhodný;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. trvá na tom, že k vytvoření 
evropských režimů podpory je nutné 
přechodné období;

Or. sl

Pozměňovací návrh 481
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. uznává, že všechny scénáře 
probírané v energetickém plánu Komise 
do roku 2050 předpokládají zvýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů, která se 
spotřebovává v rámci energetické skladby, 
přibližně na 30 % v roce 2030 a nejméně 
na 55 až 75 % v roce 2050; podotýká však, 
že žádný z nich není založen 
na kombinovaném zvýšení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů a opatření 
na zvýšení energetické účinnosti; 
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zdůrazňuje proto, že ambiciózní politika 
zaměřená na zvyšování energetické 
účinnosti a úsporu energie může do roku 
2030 vést ke zvýšení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů až na 45 % 
a mohla by EU umožnit, aby do roku 2050 
přešla na téměř zcela obnovitelné 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 484
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 485
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie z 
obnovitelných zdrojů konkurovaly napříč 
Evropou různé technologie;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 486
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 

30. žádá Komisi, aby nepředkládala návrh 
na celounijní režim podpory 
obnovitelných zdrojů energie; domnívá se, 
že budoucí politika by se měla zakládat 
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z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

na těchto mechanismech podpory, které 
prokázaly svou účinnost při plnění cílů
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
a žádá Komisi, aby členským státům 
pomohla zdokonalit jejich stávající 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby okamžitě omezila 
nadměrný nárůst právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, aby byla 
zajištěna stabilita, jednoduchost 
a přehlednost; domnívá se, že v praxi by 
mohlo být obtížné dosáhnout zvyšujícího 
se počtu překrývajících se cílů v oblasti 
životního prostředí; považuje za nutné 
zajistit účinný a spolehlivý evropský trh 
s CO2, který by stimuloval investice 
do čistých a obnovitelných energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 488
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s přepracováním systému spolupráce 
v roce 2014 předložila návrhy 
dobrovolných regionálních režimů 
podpory, např. pro pobřežní pánev 
Severního moře;
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Or. en

Pozměňovací návrh 489
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
klimatického a energetického balíčku 
pro rok 2030, včetně závazných 
a ambiciózních cílů týkajících se omezení 
skleníkových plynů, energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů s cílem 
přeměnit EU do roku 2050 na vysoce 
účinné hospodářství, které by bylo téměř 
100% založené na obnovitelných zdrojích 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie 
z obnovitelných zdrojů konkurovaly 
napříč Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský rámec 
pro obnovitelné zdroje energie do roku 
2030, aby tak investoři získali nezbytnou 
jistotu a stabilitu pro své plánované 
investice po roce 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 491
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními
umožní, aby si ku prospěchu energie z 
obnovitelných zdrojů konkurovaly napříč 
Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na postupné ukončení 
neúčinných dotací energie z fosilních 
paliv a jaderné energie, včetně všech 
externích nákladů, k nimž se v současné 
době nepřihlíží, a na odstranění všech 
dalších případů narušování trhu, což by 
vedlo k tomu, že by si různé technologie 
spravedlivě konkurovaly napříč Evropou;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie z 
obnovitelných zdrojů konkurovaly napříč 
Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby po provedení 
dalekosáhlých konzultací a srovnávací 
analýzy různých režimů podpory v EU 
předložila návrh na evropský režim 
podpor, který by měl fungovat od roku 
2020; podotýká však nyní, že se 
v minulosti prokázalo, že systémy plateb 
za výkupní cenu jsou velmi flexibilní 
a slibné a podporují širokou škálu nových 
technických možností;  

Or. de

Pozměňovací návrh 493
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie z 
obnovitelných zdrojů konkurovaly napříč 
Evropou různé technologie;

30. vyzývá Komisi, aby bez odkladu
předložila návrh na evropský režim 
podpor, v jehož rámci trh s osvědčeními 
umožní, aby si ku prospěchu energie z 
obnovitelných zdrojů konkurovaly napříč 
Evropou různé technologie; vyzývá Komisi, 
aby tento návrh schválila nejpozději 
v červnu 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá k přehodnocení plateb 
za kapacitu, které některé země plánují 
nebo již zavedly v případě konvenčních 
elektráren, aby zachovaly zásobování 
základní energií, což může být v rozporu 
s právními předpisy EU v oblasti 
hospodářské soutěže; vyzývá členské státy 
a výrobce energie, aby místo toho 
ve spolupráci s obnovitelnými zdroji 
energie v rámci vnitřního trhu 
zorganizovali na základě zásad volného 
trhu uskupení elektráren pro dodávky 
elektrické energie v základním zatížení;  
vyzývá Komisi, aby vypracovala právní 
rámec pro vytvoření místních uskupení 
k zajištění dodávek elektrické energie 
v základním zatížení; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 495
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. poukazuje na to, že základním 
zdrojem obnovitelné energie v EU je 
bioenergie; považuje za důležité, aby 
plány Komise, pokud jde o kritéria 
udržitelnosti pro pevnou biomasu, 
nebránila ve využívání udržitelné 
bioenergie vyráběné v EU a ve členských 
státech a aby byla možná kritéria založena 
především na stávajících právních 
předpisech, evidenci a monitorovacích 
nástrojích; poukazuje na to, 
že při vypracovávání kritérií udržitelnosti 
pro biomasu je kromě ekologické 
udržitelnosti nutné obsáhnout i další 
oblasti udržitelného rozvoje, jako je 
hospodářská a sociální udržitelnost, 
a že je nutné vzít v úvahu i odpovídající 
účinky alternativních zdrojů energie; 
konstatuje, že podle směrnice 2003/87/ES 
se emisní faktor biomasy rovná nule;

Or. fi

Pozměňovací návrh 496
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vítá výsledky posuzování dopadu této 
směrnice, které provedla Komise a podle 
nichž by rámec na období po roce 2020 
založený na závazných cílech členských 
států a koordinovanějším přístupu vedl 
z dlouhodobého hlediska k větší 
hospodářské činnosti, pokud jde 
o obnovitelné zdroje energie, nižším 
dovozům fosilních paliv, větším inovacím 
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v případě všech technologií, většímu počtu 
pracovních míst a větší 
konkurenceschopnosti; vyzývá Komisi, 
aby legislativní rámec pro obnovitelné 
zdroje energie na období po roce 2020 
opřela o ambiciózní a závazný cíl pro rok 
2030 v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
nejrentabilnější a nejúčinnější rámec 
pro období po roce 2020, který by byl 
založen na cíli pro obnovitelné zdroje 
energie do roku 2030; podotýká, 
že členské státy mohou jako součást 
tohoto rámce EU mít možnost stanovit si 
určité vlastní prvky systému, které by 
nejlépe odpovídaly jejich vlastním 
podmínkám, a to včetně míry podpory, 
pokud je v souladu s novými pokyny EU 
v oblasti sbližování režimů podpory 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že konkrétní milníky 
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pro obnovitelné zdroje energie na období 
do roku 2030 mohou být stanoveny teprve 
tehdy, až bude zvážen stav energetické 
politiky a politiky v oblasti klimatu po roce 
2020, úroveň hospodářské soutěže na 
evropských trzích s elektřinou, vytápěním 
a chlazením a pohonnými hmotami 
v dopravě a stupeň energetické 
rozmanitosti a technické inovace, jež se 
očekávají do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. navrhuje, aby se nový rámec opíral 
o iniciativy, jako jsou společné režimy 
podpory uplatňované v Norsku 
a ve Švédsku, aby bylo možné postupně 
vybudovat vhodné regionální společné 
režimy podpory na společných 
energetických trzích, jako je Nord Pool;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby na rok 2030 
stanovila závazný cíl pro obnovitelné 
zdroje energie ve výši 45 %, který by se 
zakládal na dalším využívaní úspěšného 
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přístupu přijatého v rámci klimatického 
a energetického balíčku, aby byla 
zajištěna dlouhodobá jistota pro investory 
a aby byly po ukončení krize vytvořeny 
miliony pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby posoudila přínosy 
rozšíření cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie na období po roce 2020, 
včetně cílů pro rok 2030, jelikož by to 
průmyslu, v němž si EU vytvořila 
konkurenční výhodu, přineslo trvale 
přehledné prostředí pro investice 
a podpořilo by se vedoucí postavení EU 
v oblasti technologií i průmyslové inovace 
v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. je spolu s Komisí znepokojen tím, že 
by se prudký roční nárůst obnovitelných 
zdrojů energie, který je důsledkem cílů 
do roku 2020, mohl snížit ze 6 % na 1 %, 
pokud by se po roce 2020 postupovalo tak 
jako dosud;



AM\920120CS.doc 261/262 PE500.604v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. je si vědom toho, že tarify výkupních 
cen mohou přispět k rozvoji místních 
a regionálních obnovitelných zdrojů 
energie, vyžadovaných zákazníky, což by 
vedlo ke skutečné demokratizaci investic 
a vlastnictví na energetickém trhu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. poukazuje na to, že sbližování režimů 
podpory může být úspěšné pouze na plně 
liberalizovaném a integrovaném 
energetickém trhu; podotýká, 
že základním předpokladem jsou jednotné 
náklady na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů v členských státech 
s koordinovanými nebo společnými režimy 
podpory, což vede k závěru, že tato 
koordinace bude úspěšná pouze 
na makroekonomické úrovni, tj. mezi 
členskými státy s podobnými zeměpisnými 
podmínkami a tím i podobnými náklady 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů; 
podporuje za tímto účelem vypracovávání 
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iniciativ, jako je pětistranný energetický 
trh; 

Or. en


