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Pozměňovací návrh 1
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze 
dne 13. července 2009 o podmínkách 
přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 
elektřinou a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1228/2003,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o 
podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1775/2005,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 20001, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky,
__________________
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1-73. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu1,
__________________
1 Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1-44. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Právní východisko 7 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení1,
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__________________
1 Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18-22. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 994/2012/EU ze dne 
25. října 2012, kterým se zavádí 
mechanismus výměny informací o 
mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 
(Text s významem pro EHP)1,
__________________
1 Úř. věst. L 299 27.10.2012, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. prosince 2012 o ocelářském průmyslu 
EU,

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via
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Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení ze dne 12. 
února 2013 vzešlá z jednání u kulatého 
stolu na vysoké úrovni o budoucnosti 
evropského ocelářství,

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. 
března 2013 o energetickém plánu do 
roku 2050, budoucnosti s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení 
o průmyslových, energetických a ostatních 
hlediscích břidličného plynu a ropy a na 
své usnesení o dopadech těžby 
břidlicového plynu a břidličné ropy na 
životní prostředí, která byla přijata dne 21. 
listopadu 2012,

Or. en



AM\935501CS.doc 7/107 PE510.685v01-00

CS

Pozměňovací návrh 11
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se členské státy 
zavázaly dodržet jasnou lhůtu pro 
dokončení vnitřního trhu s energií 
stanovenou na rok 2014;

A. vzhledem k tomu, že se členské státy 
zavázaly dodržet jasnou lhůtu pro 
dokončení vnitřního trhu s energií 
stanovenou na rok 2014, a vzhledem 
k tomu, že v některých zemích toho kvůli 
nedostatečnému propojení nebude možné 
dosáhnout;

Or. lv

Pozměňovací návrh 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se členské státy 
zavázaly dodržet jasnou lhůtu pro 
dokončení vnitřního trhu s energií 
stanovenou na rok 2014;

A. vzhledem k tomu, že se členské státy 
zavázaly dodržet jasnou lhůtu pro 
dokončení vnitřního trhu s energií 
stanovenou na rok 2014 a dosáhnout toho, 
aby po roce 2015 nebyly v EU žádné 
„energetické ostrovy“;

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh s energií 
je nezbytný pro celkovou energetickou 
bezpečnost Unie a má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
vytváření nových pracovních míst v Unii, 
jak uznává Akt o jednotném trhu II a 
strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh 
s energií, zahrnující elektřinu 
distribuovanou do domácností a malých 
podniků, ale i elektrickou energii v sítích 
vysokého a velmi vysokého napětí (s 
vysokým činným a zdánlivým výkonem) 
určenou pro průmysl, je nezbytný pro 
energetickou bezpečnost Unie a má zásadní 
význam pro její globální 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
vytváření nových pracovních míst v Unii, 
jak uznává Akt o jednotném trhu II a 
strategie Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh s energií 
je nezbytný pro celkovou energetickou 
bezpečnost Unie a má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
vytváření nových pracovních míst v Unii, 
jak uznává Akt o jednotném trhu II a 
strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh s energií 
je nezbytný pro celkovou energetickou 
bezpečnost Unie a její dekarbonizaci a má 
zásadní význam pro konkurenceschopnost, 
hospodářský růst a vytváření nových 
pracovních míst v Unii, jak uznává Akt o 
jednotném trhu II a strategie Evropa 2020;

Or. sl

Pozměňovací návrh 15
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh 
s energií je nezbytný pro celkovou 
energetickou bezpečnost Unie a má zásadní 
význam pro konkurenceschopnost, 
hospodářský růst a vytváření nových 
pracovních míst v Unii, jak uznává Akt o 
jednotném trhu II a strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že dotvoření 
vnitřního trhu s energií je nezbytné pro 
celkovou energetickou bezpečnost Unie a 
má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
vytváření nových pracovních míst v Unii, 
jak uznává Akt o jednotném trhu II a 
strategie Evropa 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, 
udržitelností a spokojeností zákazníka, aby 
tak bylo možné uskutečnit přechod 
k vysoce efektivnímu hospodářství 
založenému téměř zcela na využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

vzhledem k tomu, že úplná integrace 
evropských energetických sítí a otevírání 
trhů s energií jsou nezbytné pro nalezení 
rovnováhy mezi energetickou bezpečností, 
konkurenceschopností, cílem vytvořit 
hospodářství produkující nízký objem 
emisí a spokojeností zákazníka; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, 
nákladovou efektivností, cílem vytvořit 
hospodářství produkující nízký objem 
emisí a spokojeností zákazníka;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
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integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit udržitelné nízkouhlíkové
hospodářství a spokojeností zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, 
udržitelným hospodářstvím a spokojeností 
zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a spokojeností zákazníka;

C. vzhledem k tomu, že energetický plán 
do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná 
integrace evropských energetických sítí a 
otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro 
nalezení rovnováhy mezi energetickou 
bezpečností, konkurenceschopností, cílem 
vytvořit hospodářství produkující nízký 
objem emisí a zájmy zákazníka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že potenciál 
obnovitelných zdrojů energie není dosud 
plně využíván a že podle energetického 
plánu do roku 2050 mají mít tyto zdroje v 
roce 2050 největší podíl na zajišťování 
dodávek energie a že na období do roku 
2050 musí být stanoveny konkrétní 
milníky tak, aby byla v EU zajištěna 
věrohodná perspektiva budoucnosti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné 
energie v evropské energetické skladbě 
vzrůstá z krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého hlediska; vzhledem k tomu, 
že rozsáhlejší integrace obnovitelné 
energie vyžaduje úpravu rozvodné sítě a 
vyšší flexibilitu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. souhlasí s tím, že Komise v 
energetickém plánu do roku 2050 uvedla, 
že energetická účinnost, obnovitelná 
energie a energetická infrastruktura 
představují dobrou volbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že vzrůstající podíl 
obnovitelné energie v evropské 
energetické skladbě s sebou přináší
nutnost rozvíjet stávající rozvodné sítě a 
IT infrastruktury a také výrazněji 
podporovat výzkum a vývoj;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednotný trh s 
energií umožní Unii vystupovat vůči 
vnějším partnerům jako jeden celek a 

D. vzhledem k tomu, že jednotný trh s 
energií umožní Unii vystupovat vůči 
vnějším partnerům jako jeden celek a 
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zajistit rovné podmínky pro všechny 
společnosti z EU i mimo ni;

zajistit rovné podmínky pro všechny 
společnosti z EU i mimo ni při současném 
dodržování sociálních a 
environmentálních norem a usilování o 
dosažení reciprocity ze strany třetích zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že vnitřní evropský 
trh s energií musí být konkurenceschopný 
a nabízet spotřebiteli, který má na tomto 
trhu ústřední význam, skutečnou možnost 
volby a transparentní informace; 
vzhledem k tomu, že vnitřní trh s energií 
může představovat možnost jak dosáhnout 
snížení cen energie a bojovat proti 
energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském 
financování nových energetických 
technologií s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že energetická 
politika EU se musí zakládat na silném 
společném trhu s energií, na koordinaci 
nákupu energie za hranicemi EU a na 
společné evropské politice podporující 
technologie v oblasti udržitelné energie, a 
zejména výzkum a vývoj;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
energetických technologií v oblasti 
obnovitelné energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií s 
nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
nezbytných energetických propojeních a 
na oddělení jednotlivých aktivit, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií s 
nízkými emisemi;

Or. lt

Pozměňovací návrh 31
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi, a to plně v souladu 
s pravidly konkurenceschopného 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových udržitelných nízkouhlíkových 
energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
udržitelných energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství se musí zakládat 
na silném společném trhu s energií, na 
koordinaci nákupu energie za hranicemi 
EU a na společném evropském financování 
nových energetických technologií 
s nízkými emisemi;

E. vzhledem k tomu, že evropské 
energetické společenství by se mělo
zakládat na silném společném trhu 
s energií, na koordinaci nákupu energie za 
hranicemi EU a na společném evropském 
financování nových energetických 
technologií s nízkými emisemi;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celé znění návrhu usnesení: musí = měl 
by.)

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že k rozvoji 
jednotného trhu s energií nesmí docházet 
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na úkor životního prostředí, zdraví a 
bezpečnosti evropských občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že dotvoření 
vnitřního trhu s energií má 
v krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém výhledu zásadní význam pro 
zajištění přiměřených a konkurenčních 
cen;

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že společná 
energetická politika EU je nezbytným 
předpokladem pro řešení mnoha 
problémů v oblasti klimatu a energetiky a 
pro vytvoření transparentního evropského 
trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Krišjānis Kariņš
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že byl vytvořen 
systém pro výměnu informací mezi 
členskými státy ohledně dohod o 
dodávkách energie ze třetích zemí;

Or. lv

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
energetické trhy musí být 
konkurenceschopné, snadno řiditelné, 
transparentní a musí všem spotřebitelům 
nabízet skutečnou možnost volby, aby tak 
měli v trh důvěru a měli větší možnost 
jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že pokles cen na 
energetických trzích se z hlediska 
spotřebitele často nijak neprojevuje, takže 
například v případě elektřiny se roční 
náklady domácností zvýšily jenom 
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v Německu o 395 milionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že ve své strategii 
Energie 2020 Evropská komise odhaduje 
nezbytné investiční potřeby v oblasti 
energetiky do roku 2020 na 1 bilion EUR, 
přičemž z této částky je 540 miliard EUR 
určeno na výrobu energie a 210 miliard 
EUR na elektrické a plynárenské sítě 
evropského významu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že ekologické dopady 
prohlubující se strukturální krize 
kapitalismu ukazují neudržitelnost 
organizace hospodářské výroby, která je 
založena na iracionálním, intenzivním, 
trvalém a stále rozsáhlejším získávání a 
využívání toků energie a surovin z půdy, 
z podzemních zdrojů a z hydrosféry a 
která je motivována snahou o maximální 
zisky a s tím související neustálou 
akumulaci kapitálu;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo na 
evropské úrovni zajištěno silné odvětví 
energetiky opírající se o veřejný sektor 
členských států, který je nezbytný 
z hlediska zajištění vymýcení energetické 
chudoby a zaručení práva na všeobecný 
přístup k energii pro všechny obyvatele; 
připomíná strategický význam odvětví 
energetiky pro hospodářský rozvoj zemí, 
neboť je zdrojem národního důchodu a  
může tak napomoci při řešení finančních 
problémů, s nimiž se členské státy, zvláště 
v době krize, potýkají;

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1b. uznává, že energetika je jedním 
z nejdůležitějších a nejstěžejnějších 
strategických odvětví členských států, 
z nichž většina je dnes energeticky silně 
závislá, což je důsledek energetické 
politiky posledních tří desetiletí; 
poukazuje na to, že privatizační politika a 
zároveň smlouvy, jejichž cílem je zaručit 
energetickým společnostem pohádkově 
vysoké příjmy, a také rozsáhlá 
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restrukturalizace, která odvětví energetiky 
nepříznivě poznamenala a stále 
poznamenává, drasticky omezily možnosti 
těchto členských států  provádět 
koherentní energetickou politiku, 
založenou na odpovídajícím vnitrostátním 
plánování v oblasti energetiky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předložené sdělení a doprovodný 
akční plán shrnující pokrok, jehož bylo 
doposud dosaženo, a výzvy, které zbývá 
vyřešit k dokončení vnitřního trhu 
s energií;

1. vítá předložené sdělení a doprovodný 
akční plán shrnující pokrok, jehož bylo 
doposud dosaženo, a výzvy, které zbývá 
vyřešit k dokončení vnitřního trhu s energií 
do roku 2014; vyzývá Komisi, aby tomuto 
termínu přizpůsobila v současnosti 
navrhovaný harmonogram schvalování 
síťových kodexů stanovených v rámci 
třetího balíčku, tak aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí o všech těchto kodexech bude 
přijato před koncem roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předložené sdělení a doprovodný 
akční plán shrnující pokrok, jehož bylo 
doposud dosaženo, a výzvy, které zbývá 

1. vítá hlavní body předloženého sdělení a 
doprovodného akčního plánu, které 
shrnující pokrok, jehož bylo doposud 
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vyřešit k dokončení vnitřního trhu 
s energií;

dosaženo, a výzvy, které zbývá vyřešit 
k dokončení vnitřního trhu s energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá předložené sdělení a doprovodný 
akční plán shrnující pokrok, jehož bylo 
doposud dosaženo, a výzvy, které zbývá 
vyřešit k dokončení vnitřního trhu 
s energií;

1. s výhradami bere na vědomí předložené 
sdělení a doprovodný akční plán shrnující 
pokrok, jehož bylo doposud dosaženo, a 
výzvy, které zbývá vyřešit k dokončení 
vnitřního trhu s energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, že 
sdělení nebere v úvahu přínosy třetí 
průmyslové revoluce a neuvádí v soulad 
decentralizovanou výrobu energie a nové 
informační a komunikační technologie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje politování nad tím, že 
neexistuje opravdová strategie, která by 
umožnila řešit problém špiček v odběru 
energie, neboť ty jsou hlavním zdrojem 
emisí a příčinnou vzniku vysokých 
nákladů i ohrožení dodávek energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou snahou, pokud jde o 
zavedení uhlíkové daně na úrovni Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i 
nadále, neboť závisí na cenách paliva, 
dopadu politiky v oblasti klimatu a na 
investicích nezbytných pro údržbu a 
modernizaci energetických systémů;

2. bere na vědomí, že k tomu, aby se 
zabránilo růstu cen energie, je nezbytné 
bezodkladně přijmout opatření, která by 
zabránila zvyšování závislosti na
dodávkách energie, jelikož ta ovlivňuje 
bezpečnost dodávek energie v Evropě, a 
která by spočívala v modernizaci a 
úpravách infrastruktury energetických 
soustav na všech jejich úrovních, a také 
zajistit v rámci vnitřního trhu s energií 
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spravedlivou hospodářskou soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť ceny plynu jsou indexovány podle 
ceny barelu ropy a ceny elektřiny odrážejí 
nezbytné investice do nových výrobních 
zařízení, která jsou šetrnější k životnímu 
prostředí, přičemž v obou případech 
závisejí na údržbě a modernizaci 
energetických systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť se do nich promítají ceny paliva, 
závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, 
vedlejší náklady spojené s tradiční 
výrobou energie a investice nezbytné pro 
údržbu a modernizaci energetických 
systémů, které zajišťují vysokou úroveň 
bezpečnosti dodávek, usnadňují integraci 
energie z obnovitelných zdrojů a umožňují 
fungování evropského vnitřního trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť se do nich promítají stále 
pohyblivějších ceny fosilních paliv, 
závislost EU na dovozu, náklady na 
nápravu škod spojených se znečištěním 
způsobeným výrobou energie z fosilních 
paliv a vedlejší náklady s ní související  
v rámci politiky v oblasti klimatu a dále též
investice nezbytné pro dlouhodobě 
udržitelnou a nákladově efektivní údržbu a 
modernizaci energetických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť na ně mají vliv rostoucí a 
nepředvídatelné ceny fosilních paliv, 
zpožďující se reakce na změnu klimatu, 
nedostatečná opatření na podporu 
energetické účinnosti a investice nezbytné
pro údržbu a modernizaci energetických 
systémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence dalšího 
růstu cen energie v EU bude nepochybně 
trvat i nadále, neboť závisí na cenách 
dováženého paliva, dopadu evropské
politiky v oblasti klimatu a na opožděných 
investicích nezbytných pro modernizaci 
energetických systémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva a na 
investicích nezbytných pro údržbu a 
modernizaci energetických systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na chybějících 
investicích nezbytných pro údržbu a 
modernizaci energetických systémů, které 
by umožnily volný tok energie v rámci celé 
EU bez ohledu na její zdroj a místo, odkud 
pochází;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů; domnívá se 
nicméně, že je třeba zvážit, jak řešit 
problém vysokých cen energie a surovin a 
jak dosáhnout jejich snížení, neboť 
ohrožují konkurenceschopnost 
evropského průmyslu;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů; uznává nicméně, 
že z hlediska konkurenceschopnosti EU 
mají dostupné ceny energie zásadní 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů; zdůrazňuje, že pro 
vyrovnávání těchto cenových nárůstů jsou 
důležitá opatření v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 2. upozorňuje na to, že tendence růstu cen 
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energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva a na 
investicích nezbytných pro údržbu a 
modernizaci energetických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politiky v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen 
energie bude pravděpodobně trvat i nadále, 
neboť závisí na cenách paliva, dopadu 
politik v oblasti klimatu a na investicích 
nezbytných pro údržbu a modernizaci 
energetických systémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zastává názor, že je třeba zrušit vazbu 
na ceny konvenčního zemního plynu a  
ropy (indexování podle ceny ropy) a zvýšit 
úsilí v oblasti energetické účinnosti a 
úspor a také v oblasti využívání 
obnovitelných zdrojů energie ve velkém 
měřítku, neboť obojí má kromě dalších 
hospodářských a environmentálních 
výhod i ten přínos, že snižuje závislost na 
dovozu a zvyšuje energetickou bezpečnost 
EU; zdůrazňuje dále potřebu zajištění 
likvidity na trhu s plynem, důsledné 
zavedení kodexů sítě a vybudování 
nezbytných infrastruktur včetně zpětných 
toků a propojovacích vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že při správném a včasném 
provedení třetího energetického balíčku 
by evropští spotřebitelé a malé a střední 
podniky mohli využívat výhod větší 
hospodářské soutěže, Evropa by se mohla 
spoléhat na bezpečnou a integrovanou 
energetickou síť, která by umožňovala 
diverzifikaci dodávek energie a přispívala 
tak k jejich bezpečnosti, a EU by mohla 
dále bojovat proti změně klimatu 
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prostřednictvím dalšího integrování 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že rozvoj vlastních zdrojů 
povede k tomu, že v EU začnou vznikat 
nová obchodovací střediska a krátkodobé 
trhy s plynem a elektřinou, což bude pro 
EU a její členské státy představovat 
reálnou příležitost k tomu, aby určovaly 
své vlastní ceny energie, a to i na 
regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby se zabývala novými 
možnostmi toho, jak v Evropě dosáhnout 
v krátkodobém a dlouhodobém výhledu 
větší konkurenceschopnosti cen elektřiny, 
a to zejména v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích, a vzala při tom v 
úvahu značný počet pracovních míst, 
která tato i s nimi související odvětví 
zajišťují;

Or. it
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Pozměňovací návrh 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby soustavně 
sledovala, jaké jsou v Evropské unii ceny 
elektřiny, a srovnávala je s ostatními 
konkurenčními ekonomikami;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že evropská přidaná hodnota 
spočívá v lepší koordinaci energetických 
politik členských států v duchu solidarity a 
ve vytvoření účinných a bezpečných 
přeshraničních energetických systémů, 
čímž vznikne součinnost díky lepšímu 
řízení dodávek energie a poptávky po ní;

3. uznává, že evropská přidaná hodnota 
spočívá v lepší koordinaci energetických 
politik členských států v duchu solidarity, 
bezpečnosti a zavádění vhodnějších 
postupů, umožňujících nalezení souladu 
mezi energetikou a životním prostředím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že evropská přidaná hodnota 3. uznává, že evropská přidaná hodnota 



PE510.685v01-00 34/107 AM\935501CS.doc

CS

spočívá v lepší koordinaci energetických 
politik členských států v duchu solidarity a 
ve vytvoření účinných a bezpečných 
přeshraničních energetických systémů, 
čímž vznikne součinnost díky lepšímu 
řízení dodávek energie a poptávky po ní;

spočívá v lepší koordinaci a spolupráci 
v oblasti energetické politiky členských 
států v duchu solidarity a ve vytvoření 
účinných a bezpečných přeshraničních 
energetických systémů, čímž vznikne 
součinnost díky lepšímu řízení dodávek 
energie a poptávky po ní; podotýká, že je 
nezbytné více využívat mechanismy 
spolupráce v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů ;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že evropská přidaná hodnota 
spočívá v lepší koordinaci energetických 
politik členských států v duchu solidarity a 
ve vytvoření účinných a bezpečných 
přeshraničních energetických systémů, 
čímž vznikne součinnost díky lepšímu 
řízení dodávek energie a poptávky po ní;

3. uznává, že evropská přidaná hodnota 
spočívá v lepší koordinaci energetických 
politik členských států v duchu solidarity a 
ve vytvoření účinných a bezpečných 
přeshraničních energetických systémů, 
čímž vznikne součinnost díky lepšímu 
řízení dodávek energie a poptávky po ní, 
usnadněná využíváním inteligentních 
technologií na úrovni distribučních 
soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že dlouhodobý a 
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spolehlivý právní rámec tvořící součást 
evropské energetické politiky je 
nezbytným předpokladem pro bezpečné, 
cenově příznivé a stabilní dodávky 
energie, jakož i pro bezpečnost investic 
Evropské unie, její konkurenceschopnost i 
schopnost inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje však, že je třeba vytvořit 
účinnější mechanismus, který umožní 
skutečnou koordinaci vnitrostátních 
energetických politik, a který by byl 
obdobou „Evropského semestru“ v oblasti 
hospodářských a rozpočtových politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. opakuje svou podporu vytvoření 
evropského energetického společenství 
členských států EU a žádá Komisi a 
Evropskou radu, aby podaly zprávu o 
pokroku, jehož bylo v tomto směru 
dosaženo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly účinná opatření s cílem zvýšit 
energetickou bezpečnost Evropské unie a 
zajistit diverzifikaci zdrojů dodávek 
energie a rozvodných sítí v EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje, že v oblasti energetické 
bezpečnosti a různorodosti zdrojů energie 
je EU v současné době příliš závislá na 
dovozech ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že využívání 
obnovitelných zdrojů energie podporuje 
diverzifikaci dodávek energie na 
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evropském vnitřním trhu s energií, zvyšuje 
konkurenceschopnost Evropy a její 
bezpečnost, pokud jde o dodávky energie, 
a přispívá k rozvoji nových odvětví 
průmyslu a vývozního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli v 
podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli v 
podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty; podotýká, že zásadní úlohu, 
kterou je třeba posilovat, má v této 
souvislosti zvyšování povědomí 
spotřebitelů prostřednictvím snadno 
dostupných informací a transparentnost 
v energetické oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty; je toho názoru, že k tomu 
dojde zejména díky větší transparentnosti 
cen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli ve 
snižování spotřeby energie a nebyli 
pasivními příjemci služeb, nýbrž aktivními, 
informovanými zákazníky a prozumenty;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že transparentní vnitřní trh 
s energií vstřícný k uživatelům má vždy na 
zřeteli koncového spotřebitele energie, ať 
už jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a náležitě 
informováni a schopni uplatňovat plně svá 
práva a zároveň vybízeni k tomu, aby hráli 
aktivnější roli v podpoře hospodářské 
soutěže na trhu a nebyli pasivními příjemci 
služeb, nýbrž aktivními, informovanými 
zákazníky a prozumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé jako takoví musí 
mít náležitou ochranu, pomoc a motivaci, 
aby byli schopni uplatňovat plně svá práva 
a zároveň vybízeni k tomu, aby hráli 
aktivnější roli v podpoře hospodářské 
soutěže na trhu a nebyli pasivními příjemci 
služeb, nýbrž aktivními, informovanými 
zákazníky a prozumenty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, nebo průmyslové podniky; 
konstatuje, že spotřebitelé musí být jako 
takoví náležitě chráněni a schopni 
uplatňovat plně svá práva a zároveň 
vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli 
v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž 
aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli 
koncového spotřebitele energie, ať už 
jednotlivce, malé a střední podniky, nebo 
průmyslové podniky; konstatuje, že 
spotřebitelé musí být jako takoví náležitě 
chráněni a schopni uplatňovat plně svá 
práva a zároveň vybízeni k tomu, aby hráli 
aktivnější roli v podpoře hospodářské 
soutěže na trhu a nebyli pasivními příjemci 
služeb, nýbrž aktivními, informovanými 
zákazníky a prozumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že i když ceny energie 
na velkoobchodních trzích s energií 
v celosvětovém měřítku klesly, spotřebitelé 
platí i nadále ceny vysoké; vyzývá Komisi, 
členské státy a jejich regulační orgány 
k zajištění toho, aby spotřebitelé mohli 
náležitým a přímým způsobem těžit z 
vývoje cen na velkoobchodních trzích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že v mnoha 
případech vedla privatizace energetiky 
k její monopolizaci a k následnému 
zvyšování cen energie s krajně 
negativními dopady na koncové 
spotřebitele, zvláště pak na mikropodniky 
a na malé a střední podniky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že pro zvyšování 
účasti občanů, zlepšování dostupnosti 
obnovitelné energie a generování 
finančních investic má velký význam 
podpora místních družstev pro energii 
z obnovitelných zdrojů a iniciativ pro 
kolektivní přechod na obnovitelnou 
energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie nesmí být chápány jako 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě 
poskytované provozovateli soustavy, 
dobrovolné řízení poptávky, služby
v oblasti energetické účinnosti, řešení pro 
mikrovýrobu a uchovávání energie;
konstatuje, že agregátory či jiné 
prostředky, jako jsou zařízení na 
decentralizované uchovávání energie a 
jiná inteligentní zařízení umožní zvýšit 
zapojení spotřebitelů; spotřebitelé díky 
nim budou lépe chápat a regulovat svou 
spotřebu energie, a začnou se tak chovat 
flexibilnějším a interaktivnějším 
způsobem (jak z hlediska poptávky, tak 
z hlediska dodávky), a to za předpokladu, 
že tyto režimy budou navrženy spravedlivě 
a transparentně, tak aby spotřebitelé 
těmto novým službám,  poskytovatelům a 
technologiím důvěřovali a využívali je;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie se nesmí omezovat jen na 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby; 
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poukazuje nicméně na to, že je třeba 
náležitě prozkoumat, při jaké spotřebě 
energie přinášejí inteligentní měřiče 
ekonomické výhody, a že spotřebitelé, 
jejichž spotřeba nebude dosahovat těchto 
objemů, nebudou mít povinnost do 
inteligentních měřičů investovat; je dále 
toho názoru, že vzhledem ke stávajícím 
rozdílům mezi vnitrostátními sítěmi by 
veškeré cíle týkající se inteligentních 
měřičů měly být spíše než na úrovni EU 
stanovovány na úrovni vnitrostátní;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie musí spotřebiteli poskytovat 
přesné, srozumitelné a uživatelsky vstřícné 
informace a mají mu umožnit, aby ovládal 
svou spotřebu i výrobu energie;
inteligentní technologie tudíž musí být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky, služby 
v oblasti energetické účinnosti, 
mikrovýrobu a místní a domácí 
zprostředkovatelské služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie se nesmí omezovat jen na 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie se nesmí omezovat jen na 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby, v této 
souvislosti konstatuje, že hlavním cílem 
musí být vždy prospěch spotřebitele a že za 
všech okolností musí být chráněna práva 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby; 
poukazuje na to, že v této souvislosti je 
třeba zohlednit i otázky týkající se 
ochrany údajů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie se nesmí omezovat jen na 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení přenosových a 
distribučních rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 5



PE510.685v01-00 46/107 AM\935501CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie by se neměly omezovat jen na 
automatické odečty, ale měly by být 
doplněny o dynamické řízení rozvodných 
sítí on-line, zahrnující takové služby, jako 
jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí zprostředkovatelské služby;

5. je přesvědčen, že inteligentní 
technologie se nesmí omezovat jen na 
automatické odečty, ale musí být doplněny 
o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, 
zahrnující takové služby, jako jsou 
podpůrné služby pro rozvodné sítě, 
dobrovolné řízení poptávky a místní a 
domácí poradenské služby týkající se 
využívání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že dynamická tvorba cen 
energie, měnících se v závislosti na 
množství energie, která je v danou dobu 
vyrobena, ve spojení s inteligentními 
měřiči a ovládáním domácích zařízení 
umožňujících využívání domácí 
automatizace, mohou hrát důležitou roli 
při přizpůsobování špiček výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (především solární 
energie) a při snižování nákladů 
spotřebitelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

5a. vyjadřuje své znepokojení nad 
vývojem, kdy je telekomunikačním 
společnostem nabízena možnost 
spravování údajů o distribučních 
rozvodných sítí, neboť s takovou možností 
jsou spojeny závažné otázky týkající se 
ochrany údajů a riziko, že provozovatelé 
budou muset kupovat technické údaje 
nezbytné k tomu, aby mohly plnit svou 
vlastní funkci provozovatelů distribučních 
sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
všeobecný přístup k elektřině a dalším 
zdrojům energie s cílem vymýtit 
energetickou chudobu, která se podle 
odhadů nyní v členských státech EU 
dotýká více než 50 milionů lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že zavádění inteligentních 
rozvodných sítí by mělo probíhat na 



PE510.685v01-00 48/107 AM\935501CS.doc

CS

základě ekonomických analýz, které
umožní zjistit dlouhodobé náklady a 
přínosy pro trh i koncové spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že inteligentní technologie 
a zařízení pro řízení domácnosti by 
spotřebitelům, kteří sami vyrábějí energii 
prostřednictví mikrogenerace, měly 
umožnit maximální využívání jejich 
vlastní produkce v době její špičky formou 
inteligentní spotřeby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 101
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. je si vědom toho, že náklady na energii 
mají na celkových výdajích domácností 
stále větší podíl a že energetická chudoba 
představuje v členských státech značný 
problém; domnívá se, že zranitelní 
spotřebitelé musí být chráněni a že je třeba 
za tímto účelem zavést účinné 
mechanismy, aniž by přitom došlo 
k narušení trhu s energií; poukazuje na to, 
že členské státy již přijaly zvláštní 
opatření, jež vyžaduje třetí energetický 
balíček, a vítá iniciativu Komise, aby byly 
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shromažďovány osvědčené postupy a aby 
bylo poskytováno poradenství ohledně 
zlepšování speciálních opatření ve 
prospěch zranitelných zákazníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést na příslušné úrovni účinné 
mechanismy, aniž by přitom došlo k 
narušení trhu s energií; je toho názoru, že 
nejúčinnější mechanismus představují 
rámcové podmínky energetické politiky, 
které jsou schopny stejnou měrou 
zohledňovat únosnost cen, bezpečnost 
dodávek i ochranu životního prostředí, 
aniž by přitom nepřiměřeným způsobem 
zasahovaly do fungování volné 
hospodářské soutěže a trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií; 
poukazuje v této souvislosti na to, že 
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univerzální přístup, který nebere v úvahu 
situaci některých členských států, může 
vést k masivnímu nárůstu energetické 
chudoby, jež je v některých členských 
státech chápána jako situace, kdy se více 
než 10 % rozpočtu domácnosti vynakládá 
na energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž 
by přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že spotřebitelé, kteří se 
nacházejí v situacích, jež je činí 
zranitelnými, vyžadují zvláštní a účinnou 
ochranu, a vyzývá proto členské státy, aby 
našly způsob, jak jim zajistit co nejlepší 
ochranu a pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že je za všech okolností 
třeba odstraňovat energetickou chudobu a 
předcházet jí, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií; 
poukazuje na to, že pozitivní přínos může 
mít v této souvislosti výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné strukturální 
mechanismy, zejména takové, které 
umožní podstatné zvýšení energetické 
účinnosti obytných budov, aniž by přitom 
došlo k narušení trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
s nízkými příjmy musí být chráněni a že je 
třeba za tímto účelem zavést účinné 
mechanismy;

(Před následky rychle se zvyšujících cen 
energie je třeba chránit především chudší 
část obyvatelstva. Tato ochrana musí být 
zajištěna tak, aby neměla vliv na trh 
s energií.)

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, pakliže 
nebyly zavedeny již dříve, aniž by přitom 
došlo k narušení trhu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být v zájmu snížení energetické 
chudoby chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé 
musí být chráněni a že je třeba za tímto 
účelem zavést účinné mechanismy, aniž by 
přitom došlo k narušení trhu s energií a k 
vytváření monopolů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

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

6a. zdůrazňuje, že usnadnění mikrovýroby 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby; 
žádá, aby byla věnována zvláštní 
pozornost otázce nájemců, kteří bývají od 
výroby své vlastní energie často 
odrazováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který všem spotřebitelům energie 
v EU zajistí bezpečnou, udržitelnou, 
cenově dostupnou a spolehlivou energii;

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který všem spotřebitelům energie 
v EU zajistí bezpečnou, udržitelnou, 
cenově dostupnou a spolehlivou energii;
v souvislosti s rámcem politiky pro klima a 
energetiku do roku 2030 vyzývá EU, aby 
zvážila, zda by bylo možné stanovit jako 
jeden z cílů určitou výši evropských 
konkurenčních cen energie, které by bylo 
dosaženo v daném časovém rámci, s tím, 
že prvním cílem by bylo snížení 
evropských cen energie do roku 2020 o 
20 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Corinne Lepage
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který všem spotřebitelům energie 
v EU zajistí bezpečnou, udržitelnou, 
cenově dostupnou a spolehlivou energii;

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který všem současným i 
budoucím spotřebitelům energie v EU 
zajistí bezpečnou, udržitelnou, cenově 
dostupnou a spolehlivou energii
zohledňující zájmy příštích generací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který všem spotřebitelům energie 
v EU zajistí bezpečnou, udržitelnou, 
cenově dostupnou a spolehlivou energii;

7. zdůrazňuje význam zajištění 
konkurenceschopného, snadno 
spravovatelného a transparentního trhu 
s energií, který spotřebitelům nabídne 
skutečnou možnost volby a konkurenční 
ceny a všem spotřebitelům energie v EU 
bezpečnou, udržitelnou, cenově dostupnou 
a spolehlivou energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly politiky a iniciativy, jejichž 
cílem je posilovat konkurenceschopnost 
systému průmyslu, jako jsou pobídky a 
daňové úlevy pro podniky v energeticky 
náročných odvětvích a pro energie 
z obnovitelných zdrojů; poukazuje také na 
to, že zdroje by se neměly získávat za cenu 
větší zátěže uživatelů, zejména ne rodin a 
malých podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že rozvoj výroby a 
uchovávání energie z obnovitelných 
zdrojů přispěl k poklesu velkoobchodních 
cen; požaduje, aby z toho měli prospěch i 
spotřebitelé; 

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje potenciál, který má 
zapojení občanů do projektů a družstev 
pro výrobu a účinné využívání udržitelné 
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energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že revoluce, kterou 
představuje těžba břidlicového plynu ve 
Spojených státech, vedla ke snížení emisí 
CO2 a současně poskytla průmyslu 
Spojených států konkurenční výhodu ;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
postupně ukončily všechny přímé i 
nepřímé dotace fosilní energie, které 
brání vytvoření rovných podmínek  pro 
různé technologie, a aby v plném rozsahu 
internalizovaly externí náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Konkurenceschopný trh

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je toho názoru, že bez skutečné 
hospodářské soutěže výrobců a dodavatelů 
energie může veškeré úsilí o dotvoření 
vnitřního trhu s energií přijít vniveč a 
spotřebitelům přinést jen malý užitek;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. v této souvislosti upozorňuje na vnější 
rozměr trhu s energií, který by měl všem 
členským státům umožnit snadnější 
přístup k diverzifikovaným zdrojům 
energie, zvláště pak plynu; žádá, aby vůči 
externím dodavatelům bylo důsledně 
uplatňováno pravidlo oddělování  a 
dalších ustanovení třetího energetického 
balíčku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. domnívá se, že mechanismus tvorby 
cen plynu, který je založený na indexování 
podle ceny ropy, je zastaralý a způsobuje 
narušování trhu, neboť cena plynu 
obvykle neodpovídá poptávce po plynu; 
vyzývá v této souvislosti EU i vnitrostátní 
zákonodárné a regulační orgány, aby při 
současném zachování volného 
obchodování podpořily změnu 
mechanismu tvorby cen plynu, tak aby 
namísto indexování podle ceny ropy 
využíval flexibilnějších alternativ, jako je 
mechanismus tvorby cen v závislosti na 
uzlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. poukazuje na rostoucí úlohu 
plynárenských uzlů a podporuje jejich 
rozvoj v souvislosti s vytvářením podmínek 
spravedlivé hospodářské soutěže na trhu 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Corinne Lepage
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií všude 
ještě neuspokojuje všechny potřeby a 
neplní všechna očekávání spotřebitelů, 
kteří se často, zčásti i v důsledku zatížení 
ze strany státu či nedostatečného 
provedení třetího energetického balíčku,
potýkají s vysokými cenami, velmi
omezeným výběrem dodavatelů, ne vždy 
přiměřenou kvalitou služeb a obtížemi při 
změnách dodavatele; zdůrazňuje proto, že 
je zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se i přes 
pokrok, jehož bylo v minulých letech 
dosaženo, v některých částech Evropy
vlivem nedostatečného provedení třetího 
energetického balíčku a omezené 
hospodářské soutěže na navazujícím trhu 
vyšší úrovně stále potýkají s vysokými 
cenami, omezeným výběrem dodavatelů a 
výrobců, obecně nízkou kvalitou služeb a 
obtížemi při změnách dodavatele; 
zdůrazňuje proto, že v celé Evropě je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií není 
dosud dotvořen a že vnitrostátní trhy 
s energií dostatečně neuspokojují potřeby 
a neplní očekávání spotřebitelů, neboť ti se 
stále potýkají s vysokými cenami, 
omezeným výběrem dodavatelů, obecně 
nízkou kvalitou služeb, slabou ochranou 
spotřebitele a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější a který bude 
trhem, kde mohou hrát spotřebitelé 
aktivnější roli a mohou se na něm 
fungovat jako prozumenti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů a tarifů, obecně 
nízkou kvalitou služeb a obtížemi při 
změnách dodavatele; zdůrazňuje proto, že 
je zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější; poukazuje na to, že 
kdyby si spotřebitelé v EU mohli zvolit 
nejlevnější dostupný tarif za elektřinu, 
mohli by podle odhadů Komise 
každoročně ušetřit 13 miliard EUR;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude 
k uživatelům vstřícnější; poukazuje v této 
souvislosti na význam, jaký má pro 
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zlepšení postavení spotřebitelů a pro 
nabídku nižších cen energie kolektivní 
přechod na jinou energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější;

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí vytvořit trh, který bude k 
uživatelům vstřícnější, a že podmínky 
jednotlivých dodavatelů musí být 
spotřebitelům sdělovány způsobem 
umožňujícím jejich snadné srovnávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií 
dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní 
očekávání spotřebitelů, neboť ti se stále 
potýkají s vysokými cenami, omezeným 
výběrem dodavatelů, obecně nízkou 
kvalitou služeb a obtížemi při změnách 
dodavatele; zdůrazňuje proto, že je 
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zapotřebí vytvořit trh, který bude k
uživatelům vstřícnější;

zapotřebí vytvořit trh, který bude ke
spotřebitelům vstřícnější;

Or. da

Pozměňovací návrh 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že řešení problému 
vysokých cen energie a surovin a jejich 
snižování představuje jeden z prvořadých 
politických cílů; poukazuje v této 
souvislosti na skutečnost, že energetická 
účinnost a účinné využívání zdrojů by 
mohly přinést značné úspory nákladů 
v průmyslu, a vyzývá Komisi, aby i nadále 
zkoumala stávající možnosti a 
podporovala v tomto směru například 
vytváření podnikových konsorcií;

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že v EU stále ještě 
existují regiony, které jsou 
z energetického hlediska zcela izolované, 
jedním z nich je například Pobaltí, a 
jejichž připojení k evropským 
plynárenským a elektrickým sítím bude 
vyžadovat značné investice do 
infrastruktury, a že některé členské státy 
z tohoto důvodu nebudou moci využívat 
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alternativních zdrojů energie a 
nezbytných propojení a budou i po roce 
2014 závislé na monopolních dodavatelích 
energie zvenčí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 137
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že členské státy, které 
zavedly upravené sazby vázané na 
ovládání spotřeby a diverzifikaci zdrojů 
energie, také dokázaly nejlépe zvládat 
odběrové špičky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. konstatuje, že některé členské státy 
jsou z energetického hlediska úplně 
izolovány a nadále platí za zdroje energie 
vyšší ceny, přičemž tato skutečnost 
ovlivňuje podmínky pro konkurenci i 
jejich konkurenceschopnost na vnitřním 
trhu EU a zároveň způsobuje vznik 
hospodářských a sociálních rozdílů mezi 
těmito členskými státy a ostatními státy 
EU;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 139
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že snaha některých 
členských států obcházet ve svých 
energetických projektech právní předpisy 
v oblasti životního prostředí nebo tyto 
předpisy omezovat poškozuje hrubým 
způsobem cíle EU jako celku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. domnívá se, že dotování činností 
způsobujících znečišťování životního 
prostředí, nespravedlivý přístup v oblasti 
pojištění a nedostatek skutečných a 
odpovídajících opatření na likvidaci 
výrobních středisek představují překážku 
pro dobré fungování vnitřního trhu 
s energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů, které jsou 
s tímto trhem spojeny;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny; zdůrazňuje, že je třeba řešit 
problém strukturálního narušování 
fungování trhu, jako například 
přetrvávající dotace fosilních paliv a 
jaderné energie a nedostatečná 
transparentnost trhu; vyzývá Komisi, aby 
se ve větší míře zasazovala o vymáhání 
provádění třetího energetického balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
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s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny; domnívá se, že součástí nezbytné 
konsolidace vnitřního trhu je i další rozvoj 
naší infrastruktury a současné provádění 
legislativy týkající se vnitřního trhu a 
prosazování pravidel hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny; žádá, aby Komise svým 
důsledným postupem zajistila provedení 
třetího energetického balíčku ve všech 
členských státech EU ;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. připomíná, že platné právní předpisy 
EU chrání práva spotřebitelů a tvoří 
pevný základ pro konkurenceschopný 
evropský trh s energií, avšak hlavní 
překážkou pro dokončení budování 
vnitřního trhu s energií je i nadále 
nedostatečné provádění právních předpisů, 
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které jsou s tímto trhem spojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu s 
energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu s 
energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny, jakož i skutečnost, že nebyla 
vytvořena propojení, která by umožnila 
získávat energii z jiných zdrojů;

Or. lv

Pozměňovací návrh 147
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu s 
energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu s 
energií je i nadále neúčinné převedení 
právních předpisů EU týkajících se 
evropského vnitřního trhu s energií do 
vnitrostátního práva a nedostatečné 
provádění těchto právních předpisů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 148
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů, které jsou 
s tímto trhem spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavními překážkami
pro dokončení budování vnitřního trhu 
s energií jsou i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů, které jsou 
s tímto trhem spojeny, a nedostatečná 
diverzifikace dodavatelů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavními překážkami
pro dokončení budování vnitřního trhu 
s energií jsou i nadále nedostatečné 
provádění právních předpisů, které jsou 
s tímto trhem spojeny, a existující tržní 
bariéry;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 

9. je přesvědčen, že jednou z hlavních
překážek pro dokončení budování 
vnitřního trhu s energií je i nadále 
nedostatečné provádění právních předpisů, 
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spojeny; které jsou s tímto trhem spojeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro 
dokončení budování vnitřního trhu 
s energií je i nadále nedostatečné provádění 
právních předpisů, které jsou s tímto trhem 
spojeny, a jejich nedostatečná 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává, že pro projekty energetické 
infrastruktury jsou charakteristické velké 
počáteční investice a provozní životnost 
20–60 let; připomíná, že současné tržní 
prostředí je velmi nepředvídatelné, a proto 
investoři s rozvojem energetické 
infrastruktury váhají; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat nové strategie a 
inovativní nástroje s cílem podpořit 
investice do infrastruktury umožňující 
rychlé přizpůsobení se rychle se měnícímu 
prostředí; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvářet 
integrované vnitrodenní a vyrovnávací 
trhy, neboť tyto typy trhů mají zásadní 
význam pro účinnou integraci velkých 
objemů různých zdrojů obnovitelné 
energie a obecně pro nákladově účinné 
fungování systému a výsledky v této 
oblasti jsou doposud ve srovnání 
s mezidenními trhy mnohem méně 
povzbudivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. 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
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Pozměňovací návrh 155
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby povolila veřejné 
financování pouze pro ty členské státy, 
které v plné míře zavedly stávající právní 
předpisy, včetně regulační činnosti 
stanovené v rámci třetího balíčku opatření 
pro vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a.uznává, že hospodářská soutěž v oblasti 
dodávek energie přinesla v zemích, kde 
působí více dodavatelů, snížení cen 
energie;

Or. lv

Pozměňovací návrh 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. uznává, že na trzích s energií stále 
přetrvává značná nerovnováha mezi 
možnostmi jednotlivých spotřebitelů 
a energetickými společnostmi; 
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zdůrazňuje, že je třeba vytvořit nové 
nástroje, které spotřebitelům zajistí 
možnost kolektivního vyjednávání a 
získání lepších smluvních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro účinnější řízení poptávky a 
uchovávání energie a pro využívání 
obnovitelných zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu; konstatuje v této souvislosti, že 
decentralizované dodávky energie 
z obnovitelných zdrojů snižují potřebu 
výstavby nových přenosových vedení (a 
tedy i náklady spojené s touto výstavbou), 
protože decentralizované technologie, 
které mohou být integrovány přímo 
v domovech, městech i vzdálených 
oblastech, mají mnohem blíže ke 
koncovým spotřebitelům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos – zejména přeshraniční 
propojovací vedení elektřiny a plynu –, 
distribuci a skladování energie je 
nezbytným předpokladem pro vytvoření 
dobře integrovaného a propojeného trhu, 
na němž budou zajištěny dodávky za 
dostupnou cenu, který umožní plně 
rozvinout potenciál jak pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, tak pro dosažení 
vyšší účinnosti a využívání obnovitelných 
a netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu; zdůrazňuje, že souběžně 
s investicemi ve velkém měřítku by se měly 
provádět také investice do regionálních, či 
dokonce místních rozvodných sítí, neboť 
stále více energie se začíná vyrábět i na 
regionální či místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a v případě nutnosti
vybudování nové, udržitelné, inteligentní a 
pružné infrastruktury pro výrobu, přenos, 
distribuci a skladování energie je 
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vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

nezbytným předpokladem pro vytvoření 
dobře integrovaného a propojeného trhu, 
na němž budou zajištěny dodávky za 
dostupnou cenu, který umožní plně 
rozvinout široký potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro obnovitelné zdroje energie, 
zvyšování účinnosti, řízení poptávky a
udržitelné skladování energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace a 
rozšiřování stávající energetické 
infrastruktury na všech úrovních 
rozvodných sítí, zajištění spolupráce 
provozovatelů přenosových soustav a 
vybudování nové, inteligentní a pružné 
infrastruktury pro výrobu, přenos, 
distribuci a skladování energie je 
nezbytným předpokladem pro vytvoření 
dobře integrovaného a propojeného trhu, 
na němž budou zajištěny dodávky za 
dostupnou cenu, který umožní plně 
rozvinout potenciál jak pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, tak pro dosažení 
vyšší účinnosti a využívání obnovitelných 
a netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu; je toho 
názoru, že projekty tohoto druhu musí být 
podporovány z fondů EU; konstatuje, že 
nebudou-li elektrické soustavy 
pobaltských států sjednoceny 
s kontinentálními evropskými rozvodnými 
sítěmi, nebude budování evropského trhu 
s energií dokončeno;

Or. lt

Pozměňovací návrh 163
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
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vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;
připomíná, že pro naplnění cílů Evropské 
unie v oblasti energetické účinnosti bude 
mít klíčový význam součinnost mezi 
rozvojem, zprovozňováním a údržbou 
telekomunikační a energetické 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Algirdas Saudargas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu; 
s ohledem na dosažení tohoto cíle by měla 
být věnována zvláštní pozornost záměru 
pobaltských zemí najednou integrovat 
pobaltský energetický systém do 
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evropských kontinentálních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž bude zajištěna 
stabilita přenosových soustav i 
v přeshraničním měřítku, aby se tak 
předešlo jakýmkoli negativním účinkům, 
jako jsou například neplánované toky 
energie, na němž budou zajištěny dodávky 
za dostupnou cenu, který umožní plně 
rozvinout potenciál jak pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, tak pro dosažení 
vyšší účinnosti a využívání obnovitelných 
a netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
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infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

infrastruktury a vybudování nových, 
inteligentních a pružných infrastruktur
pro výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie a patřičně definovaná 
architektura trhu je nezbytným 
předpokladem pro vytvoření dobře 
integrovaného a propojeného trhu, na němž 
budou zajištěny dodávky za dostupnou 
cenu, který umožní plně rozvinout 
potenciál jak pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, tak pro dosažení vyšší 
účinnosti a využívání jak domácích 
obnovitelných, tak i tradičních fosilních a 
netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných zdrojů energie, a 
na němž nebude žádný členský stát 
izolován od evropských rozvodných sítí 
elektřiny a plynu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 

10. zdůrazňuje, že zlepšování a
modernizace stávající infrastruktury a 
vybudování nové, inteligentní a pružné 
infrastruktury pro výrobu, přenos, 
distribuci a skladování energie je 
nezbytným předpokladem pro vytvoření 
dobře integrovaného a propojeného trhu, 
na němž budou zajištěny dodávky za 
dostupnou cenu, který umožní plně 
rozvinout potenciál jak pro kombinovanou 
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tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

výrobu tepla a elektřiny, tak pro dosažení 
vyšší účinnosti a využívání obnovitelných, 
nízkouhlíkových, tradičních a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, propojení, přenos, distribuci a 
skladování energie je nezbytným 
předpokladem pro vytvoření dobře 
integrovaného a propojeného trhu, na němž 
budou zajištěny dodávky za dostupnou 
cenu, který umožní plně rozvinout 
potenciál jak pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, tak pro dosažení vyšší 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů 
energie, a na němž nebude žádný členský 
stát izolován od evropských rozvodných 
sítí elektřiny a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
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infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných zdrojů energie, a 
na němž nebude žádný členský stát 
izolován od evropských rozvodných sítí 
elektřiny a plynu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou 
zajištěny dodávky za dostupnou cenu, 
který umožní plně rozvinout potenciál jak 
pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny, tak pro dosažení vyšší účinnosti 
a využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu; tento trh by měl 
zajišťovat dodávky za dostupnou cenu, 
aniž by docházelo k narušování jeho 
fungování, a umožňoval by plně rozvinout 
potenciál jak pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, tak pro pružnost a pro 
dosažení vyšší účinnosti a využívání 
obnovitelných a netradičních zdrojů 
energie; zajišťoval by rovněž to, že žádný 
členský stát nezůstane izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 173
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných, tradičních a 
netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude na základě dohody Evropské rady 
nejpozději od roku 2015 žádný členský stát 
izolován od evropských rozvodných sítí 
elektřiny a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou a konkurenční 



AM\935501CS.doc 85/107 PE510.685v01-00

CS

plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

cenu, který umožní plně rozvinout 
potenciál jak pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, tak pro dosažení vyšší 
účinnosti a využívání obnovitelných a 
netradičních zdrojů energie, a na němž 
nebude žádný členský stát izolován od 
evropských rozvodných sítí elektřiny a 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a udržitelných
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro dosažení vyšší účinnosti a 
využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající 
infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro 
výrobu, přenos, distribuci a skladování 
energie je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření dobře integrovaného a 
propojeného trhu, na němž budou zajištěny 
dodávky za dostupnou cenu, který umožní 
plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
tak pro pružnost, dosažení vyšší účinnosti 
a využívání obnovitelných a netradičních 
zdrojů energie, a na němž nebude žádný 
členský stát izolován od evropských 
rozvodných sítí elektřiny a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje také , že integrace energie 
z obnovitelných zdrojů bude s cílem lépe 
se přizpůsobit rostoucímu podílu 
distribuované výroby vyžadovat 
prohloubenou spolupráci mezi 
provozovateli přenosových a distribučních 
soustav; 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
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Pozměňovací návrh 178
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. oceňuje důraz, který Komise klade na 
flexibilitu budoucích evropských 
energetických soustav; konstatuje, že ve 
všech časových rámcích představují dobře 
fungující přeshraniční velkoobchodní trhy 
snadno přístupné zdroje flexibility; žádá, 
aby se vyvíjelo další úsilí v zájmu 
budoucího uplatnění technologií 
skladování energie a reagování na straně 
poptávky, neboť obojí představuje další 
zdroj flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je toho názoru, že dokud nebudou 
izolované členské státy propojeny 
s evropskou soustavou pro přenos 
elektřiny a přepravu plynu, měla by se 
Komise v případě, že o to tyto členské státy 
požádají, účastnit jednání se zahraničními 
monopolními dodavateli energie o otázce 
cen energie, například jednání o nákupu 
plynu;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 180
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že transparentní a plně 
integrovaný vnitřní trh s energií usnadní 
nákladově účinnější integraci podstatně 
vyššího podílu obnovitelných zdrojů 
energie v rámci evropského trhu s energií, 
což povede ke snížení jejich ceny a ke 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že cíl dohodnutý při 
zasedání Evropské rady v roce 2002 a 
v roce 2007, podle něhož má každý 
členský stát dosáhnout takové úrovně 
propojení elektrických a plynárenských 
sítí, jež se rovná alespoň 10 % výrobní 
kapacity na jeho území, nebyl dosud 
splněn;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Bernd Lange

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

10a. poukazuje na to, že souhlas 
veřejnosti s rozšiřováním infrastruktury 
rozvodných sítí představuje důležitý 
předpoklad pro její rozšiřování a vyžaduje 
včasné, koordinované a transparentní 
zapojení všech zúčastněných stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že rozšíření 
energetických sítí do strategických oblastí, 
jako je Baltské moře, má stěžejní význam 
pro zvýšení účinnosti, pokud jde o 
spotřebu energie, a pro zabezpečení 
dodávek energie do zemí EU, které jsou 
nyní závislé na zemích mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. je přesvědčen, že energetická 
účinnost je jedním z nejudržitelnějších a 
nákladově nejefektivnějších způsobu 
snižování výdajů za energii, zvyšování 
bezpečnosti dodávek, omezování potřeby 
dovozu fosilních paliv a předcházení 
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vzniku emisí uhlíku; uznává, že všechna 
opatření, která prosazují energetickou 
účinnost, musí být přiměřená potřebám 
spotřebitelů, nákladově efektivní a 
podporovaná prostřednictvím vhodně 
zvolených pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje nutnost pokračovat v 
oddělování výroby a přepravy od 
vlastnictví a provozování distribučních sítí 
a v deregulaci evropských energetických 
trhů, aby byla zajištěna konkurence a 
dodávky elektrické energie za nejnižší 
možnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že podle závěrů 
Mezinárodní energetické agentury (IEA) 
mohou ráznější opatření v oblasti 
energetické účinnosti snížit objem plynu 
dováženého do EU v roce 2035 o jednu 
třetinu, což odpovídá 100 miliardám 
kubických metrů plynu; poukazuje v této 
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souvislosti na skutečnost, že i podle 
nejoptimističtějších odhadů IEA by 
produkce břidlicového plynu v EU 
dosáhla do roku 2035 pouze 77 miliard 
kubických metrů tohoto plynu; 
doporučuje proto soustředit úsilí na 
zavádění intenzivnějších opatření v oblasti 
energetické účinnosti, protože tato 
opatření budou z ekonomického hlediska i 
z hlediska bezpečnosti dodávek tou 
nejlepší možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou 
infrastrukturu, pak je třeba využít veřejné 
zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že i když soukromý 
sektor má mít významnou úlohu, změny 
infrastruktury se nemohou uskutečnit bez 
toho, že by projekty týkající se klíčové 
infrastruktury, které mohou být pro 
soukromé společnosti neúnosné, byly 
podpořeny z veřejných zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
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k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, který bez omezování fungování 
vnitřního trhu umožní penzijním fondům 
a institucionálním investorům investovat 
do přenosových soustav, přičemž uznává, 
že jediným způsobem, jak toho lze 
dosáhnout, jsou tržní prostředky; připouští 
však, že v určitých případech není pro 
soukromé společnosti únosné provozovat 
klíčovou infrastrukturu, pak je třeba využít 
veřejné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou 
infrastrukturu, pak je třeba využít veřejné 
zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
zejména inovacím, a uznává, že jediným 
způsobem, jak toho lze dosáhnout, jsou 
tržní prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou 
infrastrukturu, pak je třeba využít veřejné 
zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu,
pak je třeba využít veřejné zdroje; 
s ohledem na to, jaké mají náklady 
dopady na spotřebitele, vyzdvihuje význam  
stěžejních infrastruktur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje; 
zdůrazňuje, že veškeré veřejné zdroje musí 
být využívány takovým způsobem, aby při 
co nejmenších investicích přinesly co 
nejlepší výsledek;

Or. lv

Pozměňovací návrh 193
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do nezbytné infrastruktury 
pomocí stabilního regulačního rámce 
nakloněného inovacím, který náležitým 
způsobem zhodnotí minulé i budoucí 
investice a náklady rozdělí mezi příjemce
a uznává, že jediným způsobem, jak toho 
lze dosáhnout, jsou tržní prostředky; 
připouští však, že v určitých případech není 
pro soukromé společnosti únosné 
provozovat klíčovou infrastrukturu, pak je 
třeba využít veřejné zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k 
investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je naléhavě nezbytné 
provádět rozsáhlé investice do 
infrastruktury a že k těmto investicím je 
třeba pobízet pomocí stabilního 
regulačního rámce nakloněného investicím 
a inovacím, a uznává, že jediným 
způsobem, jak toho lze dosáhnout, jsou 
tržní prostředky; připouští však, že 
v určitých případech není pro soukromé 
společnosti únosné provozovat klíčovou 
infrastrukturu, pak je třeba využít veřejné 
zdroje;

Or. en



PE510.685v01-00 96/107 AM\935501CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 196
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního regulačního rámce nakloněného 
inovacím, a uznává, že jediným způsobem, 
jak toho lze dosáhnout, jsou tržní 
prostředky; připouští však, že v určitých 
případech není pro soukromé společnosti 
únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, 
pak je třeba využít veřejné zdroje;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet 
k investicím do infrastruktury pomocí 
stabilního a předvídatelného regulačního 
rámce nakloněného inovacím, a uznává, že 
jediným způsobem, jak toho lze dosáhnout, 
jsou tržní prostředky; připouští však, že 
v určitých případech není pro soukromé 
společnosti únosné provozovat klíčovou 
infrastrukturu, pak je třeba využít veřejné 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připouští nicméně, že infrastruktury 
by v určitých případech nemusely být 
z výlučně tržního hlediska rentabilní, a 
bylo by tudíž nutné jejich financování 
z veřejných zdrojů; navrhuje, aby byla 
provedena studie o možnosti vytvoření 
evropského fondu pro investice do 
energetických rozvodných sítí, který by 
sloužil jako zdroj tohoto veřejného 
financování a který by byl finančně 
zajištěn z povinných evropských příspěvků 
hrazených ze spotřeby energie na území 
Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 198
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že decentralizovaná 
výroba energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci družstev spojujících občany, kteří 
společně investují do výroby a dodávání 
energie z obnovitelných zdrojů, může vést 
ke snížení cen energie pro ostatní 
příslušníky veřejnosti v jejich oblasti, 
zvýšit podporu energie z obnovitelných 
zdrojů a zajistit potřebné investice;

Or. nl

Pozměňovací návrh 199
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. podtrhuje v této souvislosti úlohu 
nástroje pro propojení Evropy a vyjadřuje 
politování nad tím, že rozpočet tohoto 
nástroje v části „Energetika“ je oproti 
návrhu Evropské komise nižší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že i přes významný pokrok, 
jehož bylo dosaženo v oblasti liberalizace 
trhu, je i nadále důležité, aby byl zajištěn 
naprosto otevřený a nediskriminační 
přístup k přenosové infrastruktuře za 
účelem, aby nevznikaly překážky bránící 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek v 
porovnání s podmínkami zavedených 
společností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že pravidla stanovená v rámci třetího 
energetického balíčku by se měla v celém 
své rozsahu vztahovat jak na evropské, tak 
i na zahraniční společnosti; domnívá se, 
že jakékoli výjimky z těchto pravidel, které 
Komise udělí, by měly být svým rozsahem 
i dobou platnosti omezené a měly by 
podléhat přezkumu Evropského 
parlamentu a Rady; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
čelit různým způsobům strukturálního 
narušování fungování trhu, jako jsou 
regulované ceny, koncentrace trhu, 
dotace na fosilní paliva a atomovou 
energii a nedostatečná transparentnost 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností a je v některých členských 
státech příčinou vysoké míry koncentrace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je v některých případech i 
nadále překážkou pro zapojení nových 
subjektů a drobných malovýrobců a 
samovýrobců, kteří produkují přebytky, do 
rozvodné sítě, nebo případně i do 
hospodářské soutěže na trhu za rovných 
podmínek v porovnání s podmínkami 
zavedených společností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení stávajících, zejména však nových 
subjektů do hospodářské soutěže na trhu za 
rovných podmínek v porovnání 
s podmínkami zavedených společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové
infrastruktuře je i nadále překážkou pro 
zapojení nových subjektů do hospodářské 
soutěže na trhu za rovných podmínek 
v porovnání s podmínkami zavedených 
společností;

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a 
nediskriminační přístup k přenosové 
infrastruktuře je v některých zemích i 
nadále překážkou pro zapojení nových 
subjektů do hospodářské soutěže na trhu za 
rovných podmínek v porovnání 
s podmínkami zavedených společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že nedostatečná 
transparentnost a praktiky narušující 
hospodářskou soutěž na velkoobchodních 
trzích s energií podrývají důvěru 
spotřebitelů; domnívá se, že je naléhavě 
zapotřebí porozumět tomu, jakým 
způsobem na velkoobchodních trzích 
vznikají náklady a jaké jsou jejich dopady 
na spotřebitelské ceny; vyzývá proto 
Komisi, aby do konce roku 2014 
představila konkrétní návrhy, jak tyto 
nedokonalosti překonat, například 
stanovením přímé vazby mezi cenami na 
krátkodobých trzích a cenami na 
maloobchodní úrovni ;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Gunnar Hökmark

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

12a. připomíná, že má-li se předejít tomu, 
aby zavedení dominantní dodavatelé 
zabraňovali otevírání trhu, je třeba 
umožnit rozvoj nových obchodních 
modelů, například možnost uzavírat 
smlouvy souběžně s několika dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzdvihuje význam větší skladovací 
kapacity pro zvýšení bezpečnosti dodávek 
na vnitřním trhu s energií; domnívá se, že 
přečerpávání bude hrát v souvislosti se 
skladováním elektřiny významnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby se ve větší míře zasazovaly o 
zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti 
trhu s plynem, například prostřednictvím 
užší integrace vnitrostátních trhů 
s plynem na základě jejich propojování, 
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rozšíření krátkodobého obchodování 
s plynem a plynařskými produkty, 
přeshraničního slučování vnitrostátních 
trhů do podoby integrovaných obchodních 
oblastí(například zaváděním společných 
pravidel), přeshraničního přístupu ke 
skladovací či jiné potřebné infrastruktuře, 
snižování pevných nákladů v rámci 
síťových sazeb, které by umožnilo větší 
flexibilitu, a prostřednictvím důsledného 
uplatňování právních předpisů EU 
v oblasti hospodářské soutěže na 
dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě;

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové spotřebitele a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě;

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové spotřebitele a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů týkajících se sítě a obsahujících 
rozumná, nediskriminační a vyvážená 
pravidla by měl vést k harmonizaci řízení 
sítí, vytváření tržní koncepce a 
interoperabilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě;

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě; zdůrazňuje, že zcela 
zásadní význam má to, aby dohody o 
oddělení přenosových sítí, výroby a 
distribuce byly respektovány v celé EU, a 
to včetně dohod o nezávislém postavení 
energetických regulačních orgánů a 
požadavcích na ochranu spotřebitele;  
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zdůrazňuje proto, že je nutno podporovat 
a dále posilovat úlohu Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER), zvláště pak její schopnost 
zkoumat rozhodnutí vnitrostátních 
regulačních orgánů a urovnávat spory;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě;

13. konstatuje, že stabilní politický
regulační rámec – pro výrobce, regulační 
orgány, provozovatele sítí, dodavatele 
energie, poskytovatele služeb řízených 
poptávkou a především pro koncové 
zákazníky a prozumenty – je klíčový pro 
dobré fungování vnitřního trhu a pro 
přilákání dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě; podotýká, že vedle jejich 
provedení je nutno zajistit i jejich 
funkčnost a účinnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 13. konstatuje, že stabilní regulační rámec 
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– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě;

– pro výrobce, regulační orgány, 
provozovatele sítí, dodavatele energie, 
poskytovatele služeb řízených poptávkou a 
především pro koncové zákazníky a 
prozumenty – je klíčový pro dobré 
fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj 
předpisů a pravidel týkajících se sítě by 
měl vést k harmonizaci postupů a 
interoperabilitě, čehož lze dosáhnout 
jedině za předpokladu jejich neustálého 
přizpůsobování poslednímu vývoji trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje na význam integrovaných 
vnitrodenních a vyrovnávacích trhů a 
zdůrazňuje, že jelikož současné výsledky 
na mezidenních trzích jsou povzbudivé, je 
třeba učinit další kroky, jež umožní širší 
vnitrostátní využití vnitrodenních a 
vyrovnávacích trhů i jejich evropskou 
integraci, neboť tyto typy trhů mají 
zásadní význam pro účinnou integraci 
velkých objemů různých zdrojů 
obnovitelné energie a obecně pro 
nákladově efektivní fungování systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

13a. uznává, že rostoucí objem výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, který 
není provázen rozvojem nezbytné 
infrastruktury, může způsobovat 
nekoordinované přeshraniční kruhové 
toky a ve svém důsledku může být 
příčinou neoptimálních cen energie; 
zdůrazňuje, že musí být zachována 
pružnost infrastruktury pro výrobu a 
přenos energie, aby byla zajištěna 
bezpečnost dodávek energie a dostupné 
ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. naléhavě vyzývá členské státy, které 
vyrábí velké množství elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, aby urychlily 
rozvoj svých vnitřních energetických  sítí, 
které jsou nezbytné k tomu, aby se 
vypořádaly se zvýšeným  objemem výroby 
energie z obnovitelných zdrojů ; 
konstatuje, že potřebný rozvoj 
infrastruktury může v těchto zemích trvat 
i několik let; žádá proto Komisi, aby 
vypracovala mechanismus, který by 
členským státům postiženým kruhovými 
toky poskytoval až do doby, kdy budou 
dokončeny nejnutnější investice, 
spravedlivou náhradu jejich ztrát.

Or. en


