
AM\935846CS.doc PE510.735v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/2005(INI)

8. 5. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
219 - 462

Návrh zprávy
Jerzy Buzek
(PE506.370v01-00)

o zajištění fungování vnitřního trhu s energií
(2013/2005(INI))



PE510.735v01-00 2/130 AM\935846CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\935846CS.doc 3/130 PE510.735v01-00

CS

Pozměňovací návrh 219
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. konstatuje, že trh s energií nemusí být 
sám o sobě schopen zajistit dostatečnou 
kapacitu, která je potřebná k zajištění
bezpečnosti dodávek, a že vzhledem 
k nejnovějším vývojovým trendům, mezi 
něž patří vyšší zatížení ve špičkách či 
masivní podíl nepravidelných dodávek 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, může být 
nutné přijmout na vnitrostátní úrovni
určitá doplňková opatření, která zajistí 
bezpečnost dodávek ve státech, které 
zavedly nebo zavádějí vnitrostátní 
mechanismy pro regulaci kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. konstatuje, že některé členské státy již 
zavedly nebo se chystají zavést vnitrostátní 
mechanismy finanční podpory pro 
budování vnitrostátní kapacity, které mají 
zabezpečit dodávky elektřiny. Ačkoli jsou 
tyto mechanismy nezbytné s ohledem na 
faktory, které mohou narušovat efektivní 
fungování trhů s energií a které se ovšem 
projevují právě jen na těchto trzích, musí 
být na úrovni EU uplatňován 
koordinovanější přístup, který bude 
zaručovat, že tyto mechanismy jsou 
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skutečně potřebné, účinné, transparentní 
a nediskriminační;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímám že na 
vnitrostátní úrovni jsou v určitých zemích 
znovu přijímána opatření s cílem ovlivnit 
trh s energií, zejména ve vztahu k úsilí o 
zabezpečení dodávek elektřiny, kdy 
členské státy uplatňují vnitrostátní 
mechanismy finanční podpory pro 
budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
náležitě prozkoumaly veškerá možná 
alternativní řešení, zejména v oblasti 
flexibilního využívání zdrojů – jako je 
řízení poptávky, skladování energie a 
fyzické propojování –, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují a mohou 
vyvolat účinky vedoucí k jeho uzavírání;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 

14. konstatuje, že některé členské státy bez 
ohledu na možnosti určitých 
přeshraničních řešení uplatňují za účelem 
zabezpečení dodávek energie vnitrostátní 
mechanismy finanční podpory pro 
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elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

budování vnitrostátní kapacity; domnívá 
se, že tyto mechanismy by měly být 
z hlediska technologie, rozpočtu a 
hospodářské soutěže neutrální;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií; uznává, že 
členské státy mohou uplatňovat 
mechanismy finanční podpory pro 
budování kapacity, jsou-li tyto 
mechanismy navrženy tak, aby 
podporovaly energii vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů nebo 
s minimálními emisemi CO2, a je-li 
současně maximálně využíván potenciál 
přeshraničních řešení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 224
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
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v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií, která by mohla 
vést k uzavření určitých technologií 
v rámci vnitrostátních hranic – nebo 
zejména ve vztahu k úsilí o zabezpečení 
dodávek elektřiny –, kdy členské státy 
uplatňují vnitrostátní mechanismy finanční 
podpory pro budování vnitrostátní 
kapacity, jež jsou neslučitelné s vnitřním 
trhem a pravidly hospodářské soutěže,
čímž ovlivňují situaci na velkoobchodním
trhu a trh narušují; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve předložila důkladnou analýzu 
přiměřenosti regionálních systémů a 
nepříznivých dopadů, které mohou mít
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity na 
vytváření vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení či svůj postup 
koordinovaly na úrovni EU, čímž 
ovlivňují situaci na trhu a trh narušují; 
podotýká, že stále nezbytnější je vytvoření 
stabilního politického rámce pro 
hospodářské zajištění těchto kapacit a 
vhodně uzpůsobená struktura dodávek 
energie; požaduje, aby koncepce trhu 
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s energií byla uvedena do souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
energetiky a klimatu a spolu 
s dobudováním vnitřního trhu s energií 
umožňovala integrování technologií 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují; využívání 
takových mechanismů sice nevylučuje, 
členské státy nicméně žádá, aby s Komisí 
spolupracovaly na přijetí celoevropských 
pokynů pro uplatňování mechanismů pro 
budování kapacity trhu, je-li jejich 
uplatňování považováno za nutné, tak aby 
se minimalizovaly jejich rušivé účinky na 
vnitřní trh;  

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují; je 
přesvědčen, že nebudou-li vnitrostátní 
mechanismy pro budování vnitrostátní 
kapacity uplatňovány v celé EU 
koordinovaným způsobem, hrozí riziko, že 
svým faktickým diskriminováním dovážení 
elektřiny přispějí k dalšímu tříštění 
evropského trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu, zejména v sousedních 
členských státech, a trh narušují, přičemž 
hrozí riziko uzavírání vnitrostátních trhů 
vůči ostatním;
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Or. de

Pozměňovací návrh 229
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují;

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla v 
určitých zemích znovu přijata opatření s 
cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 
situaci na trhu a trh narušují; vyzývá 
členské státy, aby k takovým rozhodnutím 
nepřistupovaly;

Or. sl

Pozměňovací návrh 230
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
elektřiny, kdy členské státy uplatňují 
vnitrostátní mechanismy finanční podpory 
pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by 
důsledně prozkoumaly potenciál 
přeshraničních řešení, čímž ovlivňují 

14. se znepokojením si všímá informací o 
tom, že na vnitrostátní úrovni byla 
v určitých zemích znovu přijata opatření 
s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve 
vztahu k úsilí o zabezpečení dodávek 
plynu a elektřiny, kdy členské státy 
uplatňují vnitrostátní mechanismy finanční 
podpory pro budování vnitrostátní 
kapacity, aniž by důsledně prozkoumaly 
potenciál přeshraničních řešení, čímž 
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situaci na trhu a trh narušují; ovlivňují situaci na trhu a trh narušují;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje své politování na tím, že 
mechanismy spolupráce zavedené 
směrnicí 2009/28/ES o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů nebyly 
doposud využity; poukazuje na zjištění 
Komise, podle nichž by mohlo přinést 
lepší využívání stávajících možností 
spolupráce značný užitek, například 
podpořit obchod; vyzývá členské státy, aby 
následně tam, kde je to vhodné, využívaly 
lépe mechanismů spolupráce a zároveň 
zintenzivnily vzájemnou komunikaci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává, že výhradní energetické trhy 
mají být i nadále zdrojem cenových 
signálů odpovídajících vývoji trhu, pakliže 
ovšem bude zajištěna patřičná úroveň 
transparentnosti a sledování trhu; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zabývaly i dalšími koncepcemi trhu 
s energií, které by na rozdíl od současných 
vnitrostátních mechanismů pro budování 
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vnitrostátní kapacity mohly přinášet 
příjmové toky investorům ve všech 
oblastech výroby elektřiny a souvisejících 
technologií a mohly by zajistit nákladově 
nejúčinnější a nediskriminační 
poskytování flexibility a podpůrných
služeb v odvětví energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro zavedení jakéhokoli mechanismu 
finanční podpory pro budování kapacity 
stanovila určité podmínky: že musí být 
nejprve zváženy a plně využity všechny 
možnosti opatření založených na 
flexibilitě, jako je řízení poptávky, 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, 
možnosti skladování a propojování 
kapacit; předem by také mělo být 
provedeno podrobné posouzení kapacity; 
a případné mechanismy finanční podpory 
pro budování kapacity musí být konečně 
navrhovány na nadnárodní úrovni, musí 
být časově omezené a musí v nich být 
stanoveny postupy výběrového řízení a 
požadavky vztahující se na emise CO2 a 
zvyšování kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. podporuje politiku Komise usilující o 
hledání přeshraničních řešení; 
zdůrazňuje, že před stanovením jakýchkoli 
regionálních či vnitrostátních opatření by 
měla být provedena patřičná analýza, aby 
se potvrdilo, zda problém s kapacitou 
skutečně existuje a zda neexistují žádná 
alternativní řešení, a aby bylo možné 
ověřit, že navržená opatření berou 
v úvahu přeshraniční dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že členské státy by se 
měly zaměřit na rozvoj vyrovnávacích 
trhů s elektřinou, které by měly mít 
přednost před mechanismy pro budování 
kapacity trhu nebo by měly fungovat 
souběžně; poukazuje na plánovanou 
úlohu těchto trhů, s níž se v současnosti 
počítá v některých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. naléhavě vyzývá Evropskou komisi a 
Agenturu pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER), aby se 
aktivně podíleli na prohlubování rozvoje 
regionálních trhů s elektřinou a plynem 
prostřednictvím společné regulace, jako 
jsou doby uzavírky;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 

15. uznává, že právo členských států zvolit 
si vlastní skladbu zdrojů energie vychází 
z velké různorodosti zdrojů energie, které 
mají k dispozici, a z různých 
technologických a investičních možností, 
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všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

pro něž se v minulosti rozhodly; zastává 
názor, že využívání těchto různých 
možností by mělo být lépe koordinováno 
na úrovni EU a mělo by dodržovat přísná 
environmentální a klimatická kritéria;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek usilovat o co největší energetickou 
soběstačnost, a plně proto využívat 
všechny možnosti výroby energie, které
jsou z hospodářského i environmentálního 
hlediska únosné;

Or. fi

Pozměňovací návrh 240
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává právo členských států zvolit si 
vlastní skladbu zdrojů energie a nutnost 
lepší koordinace v celé EU při 
uskutečňování všech tří cílů energetické 
politiky EU jako celku: 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a 
bezpečnosti dodávek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 241
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, je v oblasti energetiky 
nutná lepší koordinace a spolupráce 
členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny udržitelné energetické zdroje, 
které jsou členským státům EU k dispozici; 
v této souvislosti zdůrazňuje zejména 
význam zeleného průmyslu a venkovských 
oblastí pro udržitelnou malovýrobu 
energie v rámci přechodu ke společnosti 
bez fosilních paliv;

Or. sv



PE510.735v01-00 16/130 AM\935846CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 243
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici; 
zdůrazňuje, že evropská politika by se při 
svém zaměření na naše cíle v oblasti 
energetiky a klimatu neměla snažit o 
„vybírání vítězů“ či o prosazování 
některých zdrojů na úkor ostatních;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, mezi něž může patřit za 
předpokladu dodržování optimálních 
bezpečnostních norem i energie jaderná, a 
bez ohledu na nutnost lepší koordinace v 
celé EU, musí EU jako celek plně využívat 
potenciál, jejž nabízí všechny energetické 
zdroje, které jsou členským státům EU k 
dispozici;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 245
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici, s cílem 
omezit energetickou závislost EU na 
vnějších zdrojích a podnítit hospodářský 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici; podtrhuje 
význam restrukturalizace a koordinace 
evropské energetické politiky na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Fiona Hall
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU či dlouhodobé 
cíle v oblasti klimatu a energetiky, musí 
EU jako celek plně využívat potenciál, jejž 
nabízí všechny energetické zdroje, které 
jsou členským státům EU k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. zdůrazňuje, že aniž by bylo dotčeno 
právo členských států zvolit si vlastní 
skladbu zdrojů energie, a bez ohledu na 
nutnost lepší koordinace v celé EU, měla 
se by EU jako celek zaměřit na využívání 
potenciálu, jejž nabízí všechny energetické 
zdroje, které jsou členským státům EU 
k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny energetické zdroje, které jsou 
členským státům EU k dispozici;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo 
členských států zvolit si vlastní skladbu 
zdrojů energie, a bez ohledu na nutnost 
lepší koordinace v celé EU, musí EU jako 
celek plně využívat potenciál, jejž nabízí 
všechny obnovitelné zdroje energie, které 
jsou členským státům EU k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby – vzhledem 
k tomu, že jaderná energie je i nadále 
velmi důležitá, a to zejména v těch 
členských státech, které zůstávají 
rozhodnuty pro její rozvoj, a že ve 
srovnání s jinými způsoby výroby energie 
nabízí nejlepší poměr hodnoty k ceně a je 
tak schopna snížit výdaje na energetické 
systémy a snížit ceny elektřiny – na 
základě svého sdělení o energetickém 
plánu do roku 2050 zaujala oficiální 
stanovisko k dalšímu rozvoji jaderné 
energetiky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 251
Jacek Saryusz-Wolski

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

15a. zdůrazňuje, že solidarita mezi 
členskými státy, kterou požaduje Smlouva 
o EU, by se měla uplatňovat ve vnitřní 
i vnější energetické politice jak při 
každodenní práci, tak v rámci krizového 
řízení; žádá Komisi, aby stanovila jasnou 
definici „energetické solidarity“ a zajistila 
tak, že ji budou dodržovat všechny členské 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že i když různé členské 
státy mají různé možnosti využívání 
obnovitelných zdrojů energie, mohou 
k výrobě energie z obnovitelných zdrojů 
významným způsobem přispět všechny 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 b. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
bezpečnosti dodávek energie, rozložení 
zátěže a spravedlivé fungování vnitřního 
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trhu je třeba řešit otázku 
předpokládaného zvyšování objemu 
dovozu plynu a elektřiny ze třetích zemí do 
EU, k němuž má dojít v krátkodobém a
střednědobém výhledu; znovu připomíná, 
že pro některé členské státy tato výzva 
těsně souvisí s jejich závislostí na 
dovážení plynu a ropy z jediné třetí země a 
že schopnost vyrovnat se s touto výzvou 
vyžaduje opatření, která se zaměří na 
diverzifikaci portfolia dodavatelů energie, 
jejích tras a zdrojů; uznává, že jedním ze 
strategických cílů je v tomto ohledu 
vybudování jižního koridoru pro přepravu 
zemního plynu, jeho součástí je i plynovod 
Nabucco a jeho potenciální propojení se 
zeměmi střední a východní Evropy, jakož i 
úkol vybudovat do roku 2020 přívodovou 
trasu do EU, která by pokryla zhruba 10–
20 % poptávky EU po plynu, tak aby 
všechny evropské regiony měly fyzický 
přístup alespoň ke dvěma různým zdrojům 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy 
s dodavateli energie EU musí být zásada 

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
vyzývá EU, aby zvážila možnost založení 
společné agentury pro nákup plynu a 
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vzájemnosti; vytvoření mechanismů, jež by fungovaly 
jako protiváha vůči monopolnímu 
postavení dominantních zahraničních 
dodavatelů; konstatuje, že vodítkem pro 
vztahy s dodavateli energie EU musí být 
zásada vzájemnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy 
s dodavateli energie EU musí být zásada 
vzájemnosti;

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo 
z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy 
s dodavateli energie EU musí být zásada 
vzájemnosti; zdůrazňuje, že je nezbytné, 
aby Komise při jednání s dodavateli 
energie ze třetích zemí brala v úvahu 
důsledky svých rozhodnutí týkajících se 
cen a sdělovala je spotřebitelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo z 
třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy s 
dodavateli energie EU musí být zásada 
vzájemnosti;

16. (Netýká se českého znění.)

Or. fi

Pozměňovací návrh 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo z 
třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy s 
dodavateli energie EU musí být zásada 
vzájemnosti;

16. je přesvědčen, že otevřený a 
transparentní vnitřní trh, na kterém 
všechny společnosti, ať už z EU nebo z 
třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky 
acquis communautaire, může napomoci 
posílení vyjednávací pozice dodavatelů 
energie z EU oproti konkurenci ze zemí, 
které nejsou členy EU, což je zejména 
důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; 
konstatuje, že vodítkem pro vztahy s 
dodavateli energie z EU i ze třetích zemí 
musí být zásada vzájemnosti;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 258
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že Komisi by měly být 
uděleny pravomoci k tomu, aby vedla 
jednání o projektech v oblasti 
infrastruktury strategického významu, 
které mají vliv na bezpečnost dodávek 
energie do EU jako celku, a že o udělení 
těchto pravomocí by se mělo uvažovat i 
v případech dalších mezivládních dohod 
považovaných za dohody s významným 
dopadem na dlouhodobé cíle energetické
politiky EU, zvláště pak co se týče 
energetické nezávislosti; vítá v této 
souvislosti pokrok, jehož bylo pod 
vedením Komise dosaženo při jednáních 
týkajících se smlouvy mezi EU, 
Ázerbájdžánem a Turkmenistánem 
ohledně výstavby transkaspické přepravní 
soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že ujednání o finančním 
zajištění dlouhodobého nakládání s 
radioaktivním odpadem, vyhořelým 
jaderným palivem a likvidace zařízení se 
v jednotlivých zemích Unie značně liší a 
že některé jaderné podniky nemají 
dostatečné prostředky, které by jim 
umožňovaly plnění těchto úkolů, a 
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v některých členských státech se 
v důsledku toho objevily požadavky na 
poskytnutí vysoké státní podpory; vyzývá 
proto Komisi, aby co nejdříve navrhla 
společné a závazné požadavky, které 
stanoví odpovídající normy finančního 
zajištění odpovědnosti za jaderná zařízení 
a zajistí tak na vnitřním trhu s energií 
spravedlivé podmínky hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že v důsledku toho, že 
členské státy nemají uloženu povinnost 
informovat Komisi o současných a 
chystaných dohodách v oblasti energetiky, 
nemůže rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
mechanismus výměny informací o 
mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, 
zaručit transparentnost a jasný obraz 
skutečné energetické situace v EU a 
vzniká tak překážka bránící dotvoření 
jednotného trhu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 261
Jacek Saryusz-Wolski

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

16b. v souvislosti s vytvořením 
mechanismu výměny informací o 
mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 
vyzývá Komisi a členské státy, aby nadále 
usilovaly o zajištění toho, že nebudou 
uplatňovány dohody, které jsou v rozporu 
s právními předpisy o jednotném trhu; je 
toho názoru, že Komise by měla mít 
možnost přezkoumávat návrhy dohod 
z hlediska jejich slučitelnosti s acquis 
communautaire a popřípadě se účastnit 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. podtrhuje význam Smlouvy o 
Energetickém společenství, který jí 
přísluší v rámci sousedských vztahů EU 
při vytváření společného prostoru práva 
založeného na zásadách acquis 
communautaire a normách vnitřního 
trhu; zdůrazňuje význam dalšího 
rozšiřování tohoto energetického 
společenství, zejména o kandidátské země 
a země Východního partnerství, Střední 
Asie a Středomoří, jakož i význam 
vytvoření mechanismů právní kontroly 
pro řešení nedostatků při provádění 
acquis communautaire; vyzývá Evropskou 
unii, aby projevovala solidaritu se 
signatářskými zeměmi Smlouvy o 
Energetickém společenství, musejí-li 
v souvislosti s uplatňováním jejích zásad 
čelit vnějším tlakům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 263
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a 
účinnosti a rovněž harmonizace vedlejších 
nákladů na energii ve všech členských 
státech, nebo alespoň větší kompatibilita 
v tomto ohledu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a 
účinnosti a rovněž harmonizace vedlejších 
nákladů na energii ve všech členských 
státech, nebo alespoň větší kompatibilita 

17. zdůrazňuje, že pro rozsáhlejší 
uplatnění obnovitelných zdrojů energie na 
vnitrostátních energetických trzích jsou 
důležité vnitrostátní dotace a další 
pobídky; konstatuje, že v rámci Evropské 
unie vedle sebe v současné době existuje 
celá řada různých režimů podpory 
obnovitelných zdrojů energie, což je dáno 
rozdílnými podmínkami na různých 
vnitrostátních trzích, různými možnostmi 
a různými fázemi technologických modelů 
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v tomto ohledu; a technologické vyspělosti; konstatuje, že 
důležitým aspektem řádného fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí by mohla 
být větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a 
účinnosti a rovněž harmonizace vedlejších 
nákladů na energii ve všech členských 
státech, nebo alespoň větší kompatibilita 
v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pobídky týkající se 
obnovitelných zdrojů energie by měly více 
zohledňovat fungování trhu, aby 
nedocházelo k žádnému nebo jen 
omezenému deformování cen, což je má 
zásadní význam pro řádné a účinné  
fungování vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 

17. zdůrazňuje, že je příležitost k úvahám 
o koordinovaném přístupu k pobídkám
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velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto 
ohledu;

týkajícím se obnovitelných zdrojů energie 
a účinnosti a vedlejším nákladům na 
energii ve všech členských státech, který 
by umožnil řádné fungování vnitřního 
trhu s energií, a to jak velkoobchodního, 
tak maloobchodního, a vytvoření 
příznivých podmínek pro dlouhodobý 
rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. konstatuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytné postupné sbližování pobídek 
týkajících se obnovitelných zdrojů energie 
a účinnosti a rovněž vedlejších nákladů na 
energii ve všech členských státech 
v období po roce 2020, nebo alespoň větší 
kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
využívajícího obnovitelných zdrojů je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
využívajícího obnovitelných zdrojů je 
nezbytné postupné sbližování pobídek 
týkajících se obnovitelných zdrojů energie 
a účinnosti a rovněž vedlejších nákladů na 
energii v jednotlivých skupinách
členských států v rámci vztahujícím se na 
období po roce 2020, nebo alespoň větší 
kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto 
ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná srovnatelnost pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž srovnatelnost vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj udržitelného
energetického odvětví je nezbytná 
harmonizace pobídek týkajících se 
obnovitelných zdrojů energie a účinnosti a 
rovněž harmonizace vedlejších nákladů na 
energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu; 
vyzývá Komisi, aby představila návrh 
pokynů pro koordinaci vnitrostátních 
systémů podpory, jehož konečným cílem 
v polovině období by bylo vytvoření 
jednotného celoevropského systému 
podpory do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
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alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu; alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu, 
přičemž právě v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů přináší vnitřní trh 
velké příležitosti; 

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
využívajícího obnovitelných zdrojů je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
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se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů
na energii ve všech členských státech, 
nebo alespoň větší kompatibilita v tomto 
ohledu;

se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace metodických 
postupů tvorby cen pomocné energie ve 
všech členských státech, nebo alespoň větší 
kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 
pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná dlouhodobá harmonizace cílů a 
pobídek týkajících se obnovitelných zdrojů 
energie a účinnosti a rovněž dlouhodobá
harmonizace vedlejších nákladů na energii 
ve všech členských státech, nebo alespoň 
větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu s energií, a to jak 
velkoobchodního, tak maloobchodního, a 

(Netýká se českého znění.)
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pro vytvoření příznivých podmínek pro 
dlouhodobý rozvoj energetického odvětví 
produkujícího nízký objem emisí je 
nezbytná harmonizace pobídek týkajících 
se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
a rovněž harmonizace vedlejších nákladů 
na energii ve všech členských státech, nebo 
alespoň větší kompatibilita v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby provedla aktuální 
přezkum v současně době plánovaných 
energetických projektů, zvláště pak v 
oblasti výstavby nových terminálů 
zkapalněného zemního plynu, jejichž 
dokončení si vyžádá více než 10 let, a 
posoudila jejich hospodářský přínos – na 
základě terminálů zkapalněného zemního 
plynu, které jsou v jednotlivých členských 
státech již nyní ve výstavbě nebo ve fázi 
plánování a které mají v blízké 
budoucnosti přispívat ke zvýšení 
bezpečnosti dodávek energie v členských 
státech označovaných jako „energetické 
ostrovy“ – a aby přispívala k financování 
projektů tohoto druhu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 279
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že regionální uskupení 
sousedních členských států by měla být 
v krátkodobém časovém horizontu 
vybízena k tomu, aby přecházela od 
vnitrostátních plánů k harmonizovanému 
či stejnému systému regionální podpory 
obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vybízí členské státy k pravidelným a 
transparentním přezkumům svých 
garantovaných výkupních cen či jiných 
podpůrných sazeb, které by umožnily 
jejich úpravy ve shodě s klesajícími 
cenami technologií a dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 

18. uznává, že bylo někdy jen 
nedostatečným způsobem využíváno
společných výzkumných projektů EU za 
podpory rámcových programů a iniciativ, 
jako je plán SET, k vývoji nových 
technologií, které by umožnily zlepšení 
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účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

v oblasti účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
spolehlivosti a bezpečnosti provozu 
jaderných elektráren, snižování emisí z 
fosilních paliv a rovněž v oblasti 
inteligentních sítí a nástrojů pro řízení 
poptávky, přičemž všechny tyto projekty 
jsou pro trh s energií klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
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výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
zachycování a ukládání CO2 a 
inteligentních sítí, přičemž všechny tyto 
projekty jsou pro trh s energií klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

18. uznává příležitosti – vytvořené 
prostřednictvím společných výzkumných 
projektů EU za podpory rámcových 
programů a iniciativ, jako je plán SET –
pro vývoj nových technologií, které by 
umožnily zlepšení v oblasti účinnosti, 
obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 18



AM\935846CS.doc 39/130 PE510.735v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

18. uznává, že je třeba důkladněji využívat 
příležitosti – vytvořené prostřednictvím 
společných výzkumných projektů EU za 
podpory rámcových programů a iniciativ, 
jako je plán SET – a vyvíjet nové 
technologie, které by umožnily zlepšení 
v oblasti účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové;

18. uznává, že byly promarněny příležitosti 
– vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory 
rámcových programů a iniciativ, jako je 
plán SET – k vývoji nových technologií, 
které by umožnily zlepšení v oblasti 
účinnosti, obnovitelných zdrojů, 
bezpečnosti provozu jaderných elektráren, 
užívání fosilních paliv při vypouštění 
malého objemu emisí a inteligentních sítí, 
přičemž všechny tyto projekty jsou pro trh 
s energií klíčové; oceňuje práci, díky níž 
se stal vývoj nových technologií prioritou 
programu Horizont 2020, a vyzývá 
členské státy, aby této programové oblasti 
v plné míře využily; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že je důležité, aby bylo 
dosaženo výraznějšího pokroku 
v budování elektrických dálnic 
budoucnosti, zvláště pak severo-
jihovýchodní elektrické dálnice (SENEH), 
které by rovněž napomohly zajištění 
přenosu elektrické energie 
z fotovoltaických parků, jako je park 
Helios, z jihovýchodní Evropy do její 
severní a západní části;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že pouze spravedlivá 
hospodářská soutěž může Evropské unii 
trvale zajistit přiměřené ceny 
energetických technologií; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategii průmyslové 
politiky pro obnovitelné zdroje energie, 
která by zahrnovala celou tuto oblast od 
výzkumu a vývoje až k otázce financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 289
Jerzy Buzek
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. v souvislosti s vnitřním trhem 
s plynem zdůrazňuje, že smlouvy o 
dodávkách plynu, ve kterých se jeho cena 
indexuje podle ceny ropy, brání efektivní 
a transparentní tvorbě cen, která je 
definována rovnováhou nabídky a 
poptávky, a zatěžují spotřebitele vysokými 
cenami;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Je zapotřebí přijmout naléhavá opatření Je zapotřebí přijmout naléhavá opatření

Podpora vnitrostátních a evropských 
orgánů

Náležitě integrovaný, otevřený a řádně 
regulovaný konkurenční vnitřní trh s 
energií

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu provedly všechny příslušné právní 
předpisy EU v oblasti energetické politiky, 

19. vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu provedly a uplatňovaly všechny 
příslušné právní předpisy EU a co nejdříve 
především třetí energetický balíček; 
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zejména třetí energetický balíček; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření proti těm členským státům, ve 
kterých se jejich uplatňování 
neodůvodněně zpožďuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu provedly všechny příslušné právní 
předpisy EU v oblasti energetické politiky, 
zejména třetí energetický balíček;

19. vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu a ve stanovených termínech 
provedly všechny příslušné právní předpisy 
EU v oblasti energetické politiky, zejména 
třetí energetický balíček, a začaly je 
odpovídajícím způsobem uplatňovat;

Or. lt

Pozměňovací návrh 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá členské státy, aby 
vnitrostátním regulačním orgánům 
udělily pravomoci a prostředky nezbytné 
k plnění jejich povinností, jako je 
například účinné vyřizování stížností 
zákazníků; žádá Komisi, aby předložila 
doporučení ohledně lepšího vymezení 
pravomoci regulačních orgánů pro výkon 
dohledu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 19 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) Vyzývá Evropskou komisi, aby 
provedení stávající legislativy zařadila 
mezi priority, a vítá skutečnost, že Komise 
zahájila proti několika členským státům, 
které neprovedly třetí energetický balíček, 
řízení pro porušení povinnosti.

Or. da

Pozměňovací návrh 295
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný problém pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže včetně státní podpory, a také ta, 
která usilují o omezení jevu zvaného 
„kruhové toky“, tento jev totiž představuje 
značný problém pro vnitřní trh s energií, 
neboť oslabuje bezpečnost energetického 
systému; vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby jako hlavní nápravné opatření vedle 
zvyšování kapacit rozvodných sítí 
uplatňovala metody přidělování přenosové 
kapacity na základě toku energie 
v příslušném regionu;  vyzývá Komisi, 
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aby využila nejvhodnějších prostředků, 
které má k dispozici, k tomu, aby zakročila 
proti dlouhodobému nedodržování 
příslušných právních předpisů EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný problém pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“ a tržních 
překážek, které v jeho důsledku vznikají, 
tento jev totiž představuje značný problém 
pro bezpečnosti energetické soustavy a pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný problém pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU v 
oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný, zároveň však 
zvladatelný problém pro vnitřní trh s 
energií, neboť oslabuje bezpečnost 
energetického systému; podotýká, že tyto 
„kruhové toky“ lze zdůvodnit chybějícími 
možnostmi skladování a nedostatečnou 
kapacitou rozvodné sítě; vyzývá Komisi, 
aby využila nejvhodnějších prostředků, 
které má k dispozici, k tomu, aby zakročila 
proti dlouhodobému nedodržování 
příslušných právních předpisů EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU 
v oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný problém pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU 
v oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“ (zejména 
prostřednictvím větší harmonizace rytmů 
výroby energie z obnovitelných zdrojů), 
tento jev totiž představuje značný problém 
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Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

pro vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 299
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU 
v oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev 
totiž představuje značný problém pro 
vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala 
účinné provádění právních předpisů EU 
v oblasti energetiky, zejména pak 
ustanovení, která udělují spotřebiteli 
zásadní práva, a rovněž ta, jež se týkají 
provozovatelů sítí, vnitrostátních 
regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení 
jevu zvaného „kruhové toky“, k němuž 
dochází na vnitřním trhu s elektřinou,
tento jev totiž představuje značný problém 
pro vnitřní trh s energií, neboť oslabuje 
bezpečnost energetického systému; vyzývá 
Komisi, aby využila nejvhodnějších 
prostředků, které má k dispozici, k tomu, 
aby zakročila proti dlouhodobému 
nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. konstatuje, že všechny dosavadní 
výpadky byly výsledkem provozní poruchy, 
nikoli nedostatku potřebných kapacit; 
uznává, že vlivem hospodářské recese, 
vysokých cen zemního plynu a rostoucího 
podílu nepravidelných dodávek elektřiny z 
obnovitelných zdrojů se investoři 
v Evropské unii ocitají ve značné nejistotě, 
pokud jde o rozvoj flexibilních kapacit 
výroby elektřiny; vyzývá Komisi, aby na 
základě harmonizované metodiky 
provedla komplexní posouzení 
přiměřenosti výroby elektřiny a vydala 
pokyny o tom, jak zvýšit flexibilitu a 
zachovat bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně posoudily investice, které jsou 
nezbytné k dekarbonizaci energetického 
odvětví, a vytvořily strategii EU, jejíž 
prioritou budou energetická účinnost, 
nákladově efektivní integrace 
obnovitelných zdrojů energie a integrace 
trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh usnesení
Bod 20 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) vyzývá rozpočtový orgán, aby Agentuře 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) poskytla dostatečné 
množství prostředků k tomu, aby mohla 
plnit své povinnosti a dosáhnout cílů 
stanovených nařízením o integritě, 
transparentnosti a účinnosti 
velkoobchodního trhu s energií; 
poznamenává, že tento požadavek je 
důležitý pro to, aby se do roku 2014 
podařilo dokončit integrovaný a 
transparentní vnitřní trh s elektřinou a 
plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, jako jsou 
infrastruktury pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, či projektů 
zaměřujících se na skladování energie 
prostřednictvím zásob zemního plynu, jež 
jsou pro dobře propojený a fungující trh 
s energií klíčové;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 304
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu, 
infrastrukturu pro LNG a skladování, jež 
jsou pro dobře propojený a fungující trh 
s energií klíčové; vyzývá EU, aby zvážila 
možnost přímého společného financování 
strategických projektů výstavby 
infrastruktury v zahraničí, jako je projekt 
Nabucco, z prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za 
tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a 

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; poukazuje 
na to, že k tomu je nezbytný integrovaný 
přístup, který umožní zapojení 
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provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

provozovatelů distribučních soustav; 
vybízí za tímto účelem členské státy a 
Komisi, aby zajistily rychlé posouzení, 
výběr a provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za 
tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za 
tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu a inteligentní 
přenosové a přepravní sítě, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Niki Tzavela
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu včetně 
mechanismu zpětných toků, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za 
tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za 
tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou klíčové 
pro dobře propojený a fungující trh 
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klíčové; s energií, v němž se nejpozději od roku 
2050 nebudou již vyskytovat „energetické 
ostrovy“;

Or. lt

Pozměňovací návrh 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak co největší využití aktiv, plné 
propojení a nákladovou efektivitu sítí 
v rámci celé EU; vybízí za tímto účelem 
členské státy a Komisi, aby zajistily rychlé 
posouzení, výběr a provedení projektů, 
které jsou ve společném evropském zájmu, 
zejména pokud jde o přeshraniční 
propojení rozvodných soustav elektřiny a 
plynu a infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
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efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr, 
rychlejší schvalování a provedení projektů, 
které jsou ve společném evropském zájmu, 
zejména pokud jde o přeshraniční 
propojení rozvodných soustav elektřiny a 
plynu a infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro skladování energie, jež 
jsou pro dobře propojený a fungující trh 
s energií klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
rozvodných soustav elektřiny a plynu a 
infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v případě projektů zaměřených 
na infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a 
zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí 
za tímto účelem členské státy a Komisi, 
aby zajistily rychlé posouzení, výběr a 
provedení projektů, které jsou ve 
společném evropském zájmu, zejména 
pokud jde o přeshraniční propojení 
souvisejících rozvodných soustav elektřiny 
a plynu a infrastrukturu pro zkapalňování a 
skladování zemního plynu, jež jsou pro 
dobře propojený a fungující trh s energií 
klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že omezené prostředky
nástroje pro propojení Evropy a pokyny 
pro hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě by měly být uplatňovány 
vždy s uvážením skutečnosti, že evropský 
vnitřní trh je jeden jediný celek; domnívá 
se proto, že Komise by v rámci svého 
postupu měla považovat za prioritu 
možnosti financování těch oblastí 
vnitřního trhu, kde chybí i nejzákladnější 
fyzická infrastruktura, zejména propojení;

Or. en



AM\935846CS.doc 55/130 PE510.735v01-00

CS

Pozměňovací návrh 314
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že racionalizace postupů 
schvalování v rámci členských států 
přispěje k rozvoji infrastruktury 
rozvodných sítí a uvolnění investičního 
potenciálu; zdůrazňuje, že místní a 
regionální orgány by v tomto ohledu měly 
hrát důležitou roli spočívající ve 
zjednodušování plánovacích postupů a 
integrování energetické infrastruktury do 
jejich systémů místního a regionálního 
plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě vyzývá Evropskou komisi a 
členské státy, aby zavedly účinný systém 
řízení přetížení sítí s cílem podpořit 
efektivní využívání stávající kapacity pro 
přenos elektřiny a přepravu plynu a 
snižování nákladů spojených 
s rozšiřováním kapacit rozvodných sítí a 
aby vytvářely podmínky pro snadnější a 
rozsáhlejší připojování obnovitelných 
zdrojů energie k elektrické síti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plné míře a v souladu s hlavními směry 
pro transevropské energetické sítě 
využívaly možností, které nabízí nástroj 
pro propojení Evropy, a posílily tak 
energetickou bezpečnost Evropské unie a 
přispěly k diverzifikaci zdrojů dodávek 
energie v Evropské unii a jejích 
rozvodných sítí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 317
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uvolnily dostatečné finanční zdroj pro 
vytvoření potřebného právního prostředí a 
spolufinancování určitých projektů 
v oblasti infrastruktury, které nejsou 
komerčně přitažlivé;

Or. sl

Pozměňovací návrh 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

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

21b. vyzývá Komisi, aby vytvářela 
přeshraniční a regionálně integrované 
trhy na následující den, vnitrodenní a 
vyrovnávací trhy a napomohla tak ke 
zlepšení pružnosti systému, rozsáhlé 
integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a k tomu, aby se vedle výroby zapojily také 
zdroje plynoucí z reakce poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím dotací 
z veřejných zdrojů, neboť taková opatření 
představují vážnou hrozbu pro budoucí 
investice do infrastruktury;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím dotací 
z veřejných zdrojů, neboť taková opatření 
představují vážnou hrozbu pro budoucí 

vypouští se
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investice do infrastruktury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 321
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny na vnitrostátní úrovni, 
protože pokud jsou stanovené regulované 
ceny nižší než ceny tržní nebo jsou nižší 
než vzniklé náklady, může docházet 
k omezování rozvoje trhu a narušování 
hospodářské soutěže, k vysílání 
zavádějících investičních signálů a k 
ohrožení budoucího rozvoje 
infrastruktury; zdůrazňuje, že v případech, 
kdy existují zvláštní důvody pro zachování 
určité podoby regulace cen, měly by být 
tyto ceny v rámci přechodu ke zcela 
volnému trhu jasně definované, 
transparentní, nediskriminační, ověřitelné 
a měly by spotřebitelům zaručovat rovný 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 

22. vyzývá členské státy, aby přestaly co 
nejdříve regulovat maloobchodní ceny 
energie na vnitrostátní úrovni, prozatím je 
nicméně důležité, aby členské státy měly i 
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vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

nadále možnost regulovat ceny pro 
domácnosti a malé a střední podniky, 
neboť členské státy by měly mít možnost 
průběžně vyhodnocovat, co jsou 
spravedlivé a přiměřené výnosy, aby 
nedocházelo k vykořisťování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. konstatuje, že fungování vnitřního 
trhu s energií není dosud efektivní a že 
průměrné velkoobchodní ceny se od sebe 
v jednotlivých členských státech značně 
liší; vybízí členské státy, aby ve chvíli, kdy 
bude vnitřní trh s energií plně funkční a 
ceny v jednotlivých členských státech se 
začnou sbližovat, zvážily možnost 
postupného ukončení regulace 
maloobchodních cen energie na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím dotací z 
veřejných zdrojů a křížových subvencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 

22. vyzývá členské státy, aby nevyužívaly 
cenových stropů, regulace cen či jiných 
opatření pro regulaci cen energie na 
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zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

vnitrostátní úrovni, neboť taková opatření 
představují vážnou hrozbu pro budoucí 
investice do kapacit a infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby postupně 
přestávaly regulovat maloobchodní ceny 
energie na vnitrostátní úrovni 
prostřednictvím dotací z veřejných zdrojů, 
neboť taková opatření s sebou nesou riziko 
nesprávného zaměření budoucích investic
do infrastruktury; tyto kroky by měly 
nicméně zohledňovat oprávněné zájmy 
zranitelných spotřebitelů, kteří nemají 
vždy možnost využívat výhod spojených se 
skutečnou hospodářskou soutěží na trh 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni, neboť takové opatření může 
narušovat hospodářskou soutěž, vést k 
zavádějícím investičním signálům a 
schodkům příjmů z energetických 
poplatků a představovat vážnou hrozbu 
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pro budoucí investice do infrastruktury a 
účinného využívání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby přehodnotily 
potřebu dalšího regulování 
maloobchodních cen energie na 
vnitrostátní úrovni, neboť taková opatření 
by mohla představovat vážnou hrozbu pro 
budoucí investice do infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření vydávají 
zkreslující cenové signály, představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do 
infrastruktury a negativním způsobem 
ovlivňují volnou hospodářskou soutěž;

Or. de
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Pozměňovací návrh 329
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím dotací z veřejných 
zdrojů, neboť taková opatření představují 
vážnou hrozbu pro budoucí investice do
infrastruktury;

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly 
maloobchodní ceny energie na vnitrostátní 
úrovni prostřednictvím státních intervencí, 
neboť taková opatření představují vážnou 
hrozbu pro budoucí investice do 
energetického odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty;

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty; vítá oznámení, že 
Komise vydá pokyny k osvědčeným 
postupům a zkušenostem získaných 
v rámci systémů podpory obnovitelných 
zdrojů energie, současně však na členské 
státy nenaléhá, aby v těchto systémech 
podpory prováděly náhlé změny, které by 
destabilizovaly trh a zvýšily náklady; 
konstatuje, že podpůrné mechanismy by 
se měly přizpůsobit většímu rozšíření a 
klesajícím výrobním nákladům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty;

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty; vítá v této 
souvislosti, že Komise prověřuje možné 
porušování hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu s plynem v důsledku 
opatření přijatých společností Gazprom ve 
střední Evropě i jinde;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty;

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty a s cílem chránit 
spotřebitele; vyzývá Komisi, aby vydala 
pokyny pro posuzování zneužívání 
dominantního postavení na 
maloobchodních trzích s plynem a 
elektřinou; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty;

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu ve vztahu ke všem 
podnikům působícím na území Evropské 
unie v odvětví energetiky, orientovaný na 
zajištění rovných podmínek přístupu na trh 
pro všechny tržní subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu s cílem zajistit vytvoření 
rovných podmínek přístupu na trh pro 
všechny tržní subjekty;

23. vítá záměr Komise prosazovat 
antimonopolní pravidla a pravidla pro 
státní podporu a dbát o to, aby tato 
pravidla dodržovali i účastníci trhu 
s energií ze třetích zemí, a zajistit tak
vytvoření rovných podmínek přístupu na 
trh pro všechny tržní subjekty;

Or. lt

Pozměňovací návrh 335
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)



AM\935846CS.doc 65/130 PE510.735v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. podtrhuje v této souvislosti potřebu 
zajištění rovných podmínek hospodářské 
soutěže pro investice do výroby energie, 
zejména uplatňováním přístupu „od 
kolébky po kolébku“, který zahrnuje 
úplný režim odpovědnosti, pojištění, 
náklady na likvidaci odpadu a další 
environmentální náklady, jakož i uvedení 
výrobních prostor do původního stavu, a 
to v případě všech investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. žádá Komisi, aby v souvislosti 
s vnitrostátními opatřeními v oblasti 
energetické účinnosti přezkoumala 
pravidla pro státní podporu i energetické 
projekty spolufinancované v rámci 
politiky soudržnosti s cílem zajistit, aby byl 
větší počet těchto činností způsobilý pro 
financování ze státních zdrojů, což by 
umožnilo větší pokrok v realizaci těchto 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Gunnar Hökmark

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

23a. vítá rozhodnutí Evropské komise 
zahájit formální řízení s cílem vyšetřit, zda 
společnost Gazprom narušuje v rozporu 
s antimonopolními pravidly EU 
hospodářskou soutěž na trzích v zemích 
střední a východní Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že článek 194 Lisabonské 
smlouvy stanoví, že EU má právo přijmout 
na evropské úrovni opatření k zajištění 
bezpečnosti dodávek energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. doporučuje, aby Komise využívala 
svých pravomocí v oblasti kontroly 
státních podpor k vytváření příznivých 
podmínek pro rozvoj přeshraniční 
infrastruktury; domnívá se, že Komise by 
mohla schvalování vnitrostátních 
mechanismů podpory (v oblasti 
rozšiřování kapacit či obnovitelných 
zdrojů energie) podmínit závazkem 
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členského státu, že z vlastních finančních 
zdrojů vybuduje přesně stanovené 
přeshraniční infrastruktury; domnívá se, 
že takováto propojení by měla zásadní 
význam pro zvýšení schopnosti využívat 
v nouzové situaci či v případě energetické 
nerovnováhy dodávek ze sousedních zemí 
a postupem času i pro snížení dotací;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. důrazně podporuje úsilí Komise o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

24. důrazně podporuje úsilí Komise o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií; žádá Komisi, aby 
zajistila jejich rychlé a cílené uplatňování; 
podotýká, že v této souvislosti je nezbytné 
těsnější propojení již existujících 
vnitrostátních předpisů s předpisy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. důrazně podporuje úsilí Komise o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

24. důrazně podporuje úsilí Komise o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií a jeho větší 
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otevřenosti vůči inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. důrazně podporuje úsilí Komise o
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

24. důrazně podporuje úsilí Komise 
založené na koordinované činnosti 
evropských sítí provozovatelů přenosových 
a přepravních soustav a zaměřené na
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a na
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. důrazně podporuje úsilí Komise o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

24. důrazně podporuje úsilí Komise a 
evropské sítě provozovatelů elektrických 
přenosových soustav (ENTSO-E) o 
vytvoření harmonizovaných kodexů a 
pravidel sítě v souladu s plánem a o 
zajištění stability regulačního rámce 
vnitřního trhu s energií;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 344
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje regulační 
opatření přijatá EU a vnitrostátními 
orgány s cílem zlepšit a zjednodušit
přeshraniční obchod s energií a 
překlenout rozdíly mezi energetickými 
systémy v různých členských státech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií a překlenout rozdíly mezi 
energetickými systémy v různých 
členských státech;

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(ACER) a vnitrostátními regulačními
orgány s cílem zlepšit transparentnost 
přeshraničního obchodu s energií 
zavedením monitorování velkoobchodních 
transakcí a určením znaků obchodování 
zasvěcených osob a pokusu o manipulaci 
trhu; zdůrazňuje, že k provádění těchto 
činností je nezbytné, aby Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) a vnitrostátní orgány 
měly k dispozici odpovídají počet 
pracovníků s potřebnými kvalifikacemi, 
zkušenostmi a odbornými znalostmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií a překlenout rozdíly mezi 
energetickými systémy v různých 
členských státech;

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií a překlenout rozdíly mezi 
energetickými systémy v různých 
členských státech prostřednictvím 
prosazování transparentního používání 
propojovacích vedení a zabezpečit ještě 
důslednější harmonizaci evropských 
provozovatelů přenosových soustav a 
regulačních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií a překlenout rozdíly mezi 
energetickými systémy v různých 
členských státech;

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií, mj. i prostřednictvím trhů na 
následující den a vnitrodenních trhů, a 
překlenout rozdíly mezi energetickými 
systémy v různých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Laurence J.A.J. Stassen



AM\935846CS.doc 71/130 PE510.735v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit a zjednodušit přeshraniční obchod 
s energií a překlenout rozdíly mezi 
energetickými systémy v různých 
členských státech;

25. rozhodně podporuje regulační opatření 
přijatá vnitrostátními orgány s cílem zlepšit 
a zjednodušit přeshraniční obchod s energií 
a překlenout rozdíly mezi energetickými 
systémy v různých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že posílení spolupráce 
v rámci energetické politiky se musí stát 
cílem také v oblasti vnější energetické 
politiky, a požaduje proto poevropštění 
dohod uzavřených se třetími zeměmi 
v oblasti energetiky a zakotvení cílů 
evropské energetické politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu ze 
systémového hlediska dostatečné a vzala 
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dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

při tom v úvahu před hodnocením 
dostatečnosti výrobních kapacit všechny 
zdroje flexibility, které by mohly přispět k 
dostatečnosti systému, aby vytvořila 
koncepci celoevropské strategie a aby 
podala zprávu o dopadu užitých opatření 
na vnitrostátní úrovni, která se týkají 
posouzení kapacity a plánování rozvoje na 
vnitřním trhu s energií, a zohlednila při 
tom přeshraniční hlediska této doplňující 
politiky zaměřené na strukturu trhu; vyzývá 
v této souvislosti k dalšímu úsilí v zájmu 
budoucího uplatnění technologií 
skladování energie a reaktivity  na straně 
poptávky, neboť obojí představuje další 
zdroje flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity 
a plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

26. vyzývá Komisi, aby v těsné spolupráci 
s členskými státy prověřila, zda jsou 
výrobní kapacity EU v krátkodobém a 
dlouhodobém horizontu dostatečné a 
pružné, a aby podala zprávu o problémech 
týkajících se dostatečnosti výrobních 
kapacit, možnostech řešení v podobě 
různých mechanismů zvyšování kapacity, 
včetně jejich dopadů na vnitřní trh
s energií, a zohlednila při tom jak důsledky 
pro bezpečnost dodávek, tak i přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a zohlednila při tom 
v plné míře potenciální přínos výrobních 
kapacit, jaké představuje reagování 
poptávky, skladování energie a 
propojování, a aby podala zprávu o dopadu 
užitých opatření na vnitrostátní úrovni, 
která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu s 
energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu s 
energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu a vydala doporučení 
týkající se toho, jakým způsobem může 
EU podpořit a zintenzivnit úsilí v této 
oblasti;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 354
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

26. co se týče vnitrního trhu s elektřinou, 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
plánování rozvoje na vnitřním trhu 
s energií, a zohlednila při tom přeshraniční 
hlediska této doplňující politiky zaměřené 
na strukturu trhu;

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou 
vnitrostátní výrobní kapacity 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o 
dopadu užitých opatření na vnitrostátní 
úrovni, která se týkají posouzení kapacity a 
pružnosti a plánování rozvoje na vnitřním 
trhu s energií, a zohlednila při tom 
přeshraniční hlediska této doplňující 
politiky zaměřené na strukturu trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že EU a její členské státy 
mají společnou odpovědnost za bezpečnost 
dodávek energie a zajištění dostatečných 
výrobních kapacit, například 
prostřednictvím kapacitních mechanismů, 
které by měly být z hlediska technologie, 
rozpočtu a hospodářské soutěže neutrální;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
možnými budoucími způsoby fungování 
trhu s energií, které by na rozdíl od 
současných vnitrostátních mechanismů 
pro budování kapacity umožňovaly ve 
všech oblastech výroby energie doplňující 
nediskriminační příjmové toky pro 
investory a zajišťovaly nákladově co 
nejúčinnější poskytování služeb 
nabízejících flexibilitu v energetickém 
odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi a evropskou síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav (ENTSO-E), aby vypracovaly 
jednotnou a harmonizovanou metodiku 
pro dostatečnost výroby energie, která 
bude zahrnovat i pozitivní přínos 
obnovitelných zdrojů energie, zvláště pak 
energie s kolísavou dostupností;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyny týkající se toho, jakým způsobem 
by členské státy měly posuzovat potřebu 
mechanismů finanční podpory pro 
budování kapacity a vlastnosti těchto 
mechanismů, tak aby se minimalizovalo 
narušování vnitřního trhu s energií. Tyto 
mechanismy by měly být především vratné 
a měly by být podmíněny vyčerpáním 
všech možností flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá Komisi, aby připravila pokyny 
pro využívání a zprovozňováním zdrojů 
flexibility, jako je řízení poptávky, 
skladování a fyzická infrastruktura včetně 
infrastruktury přeshraniční, tak aby 
členské státy mohly připravit a realizovat 
vnitrostátní strategie, které povedou ke 
zprovoznění zdrojů flexibility na jejich 
území;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá Komisi, aby stanovila 
pravidla, která povedou k dalšímu rozvoji 
trhu podpůrných služeb umožňujících 
uplatnění všech zdrojů energie včetně 
zdrojů obnovitelných;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby 

27. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby za účelem 
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poskytovaly pobídky a podporovaly 
iniciativy a partnerství na regionální 
úrovni, včetně vytvoření regionálních 
energetických burz, center pro obchod se 
zemním plynem a mechanismů pro 
propojování trhů;

hlubší integrace trhu poskytovaly pobídky 
a podporovaly iniciativy a partnerství na 
regionální úrovni, a to jednak vytvořením
regionálních energetických burz, center pro 
obchod se zemním plynem, jednak i 
stanovením jednotnějších pravidel 
obchodu se zemním plynem a mechanismů 
pro propojování trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby 
poskytovaly pobídky a podporovaly 
iniciativy a partnerství na regionální 
úrovni, včetně vytvoření regionálních 
energetických burz, center pro obchod se 
zemním plynem a mechanismů pro 
propojování trhů;

27. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby 
poskytovaly pobídky a podporovaly 
iniciativy a partnerství na regionální 
úrovni, včetně vytvoření regionálních 
energetických burz, center pro obchod se 
zemním plynem a mechanismů pro 
propojování trhů ve všech časových 
rámcích a včetně uplatňování dostatečné 
míry likvidity a transparentnosti trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vybízí všechny členské státy a Komisi, 
aby začaly uplatňovat pravidla omezující 
dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu, 
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které jsou založeny na indexování podle 
ceny ropy, a uzavíraly smlouvy vycházející 
z cen na krátkodobých trzích či jiných 
mechanismů, které umožní, aby smluvní 
ceny odrážely veškeré změny nabídky a 
poptávky na vnitřním trhu, a bylo je 
možné odpovídajícím způsobem 
upravovat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. zdůrazňuje, že opatření na podporu 
vnitřního trhu by měla napomáhat 
diverzifikaci zdrojů energie, a to jak 
domácích, tak i vnějších, a neměla by se 
primárně zaměřovat na další rozvoj či 
rozšiřování stávajících tras a dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 

28. vyzývá Komisi, aby v koordinaci s 
Evropskou službou pro vnější činnost 
(ESVČ) využívala své nástroje zahraniční 
politiky k prosazování pravidel a norem 
vnitřního trhu s energií ve vztahu ke třetím 
zemím; je přesvědčen, že vnitřní trh 
s energií nebude dokončen a jeho cíle 
nebudou dosaženy, dokud subjekty 
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přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek;

zajišťující vnější dodávky energie a jejich 
přepravu nebudou dodržovat jeho 
základní principy, zejména ty, které jsou 
obsaženy ve třetím energetickém balíčku, 
a nebudou s těmito principy v plném 
souladu; naléhavě žádá Komisi, aby ve 
dvoustranných dialozích s příslušnými 
třetími zeměmi vyřešila problém řízení 
přetížení při propojování přeshraničních 
plynovodů; žádá Komisi, aby 
prostřednictvím svých vztahů s vnějšími 
partnery zajistila, že společnostem EU 
bude umožněno účastnit se hospodářské 
soutěže na celosvětové úrovni za rovných 
výchozích podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů a otázku 
přístupu třetích stran k přepravních sítí; 
vyjadřuje svou rozhodnou podporu tomu, 
aby Komise přijala opatření, která 
společnostem ze třetích zabrání jednat 
v rozporu se zásadami hospodářské 
soutěže, neboť takové jednání může vést 
k omezení hospodářské soutěže, ke zvýšení 
cen či ke snížení bezpečnosti dodávek 
energie; žádá Komisi, aby prostřednictvím 
svých vztahů s vnějšími partnery zajistila, 
že společnostem EU bude umožněno 
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účastnit se hospodářské soutěže na 
celosvětové úrovni za rovných výchozích 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek; 
vyzývá Komisi, aby sdělila všechny 
okolnosti, které stále ještě brání provedení 
třetího energetického balíčku, a 
jednoznačným způsobem vyčíslila jejich 
dopady na spotřebitelské ceny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Algirdas Saudargas

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
spolupráci se sousedními zeměmi EU v 
oblasti jaderné bezpečnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména v 
sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, aby 
ve dvoustranných dialozích s příslušnými 
třetími zeměmi vyřešila problém řízení 
přetížení při propojování přeshraničních 
plynovodů; žádá Komisi, aby 
prostřednictvím svých vztahů s vnějšími 
partnery zajistila, že společnostem EU 
bude umožněno účastnit se hospodářské 
soutěže na celosvětové úrovni za rovných 
výchozích podmínek;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií a 
nezbytného dodržování optimálních 
norem jaderné bezpečnosti ve vztahu ke 
třetím zemím, zejména v sousedství EU; 
naléhavě žádá Komisi, aby ve 
dvoustranných dialozích s příslušnými 
třetími zeměmi vyřešila problém řízení 
přetížení při propojování přeshraničních
plynovodů; žádá Komisi, aby 
prostřednictvím svých vztahů s vnějšími 
partnery zajistila, že společnostem EU 
bude umožněno účastnit se hospodářské 
soutěže na celosvětové úrovni za rovných 
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výchozích podmínek;

Or. lt

Pozměňovací návrh 371
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů 
s vnějšími partnery zajistila, že 
společnostem EU bude umožněno účastnit 
se hospodářské soutěže na celosvětové 
úrovni za rovných výchozích podmínek;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své 
nástroje zahraniční politiky k prosazování 
pravidel a norem vnitřního trhu s energií ve 
vztahu ke třetím zemím, zejména 
v sousedství EU; naléhavě žádá Komisi, 
aby ve dvoustranných dialozích 
s příslušnými třetími zeměmi vyřešila 
problém řízení přetížení při propojování 
přeshraničních plynovodů a elektrického 
vedení; žádá Komisi, aby prostřednictvím 
svých vztahů s vnějšími partnery zajistila, 
že společnostem EU bude umožněno 
účastnit se hospodářské soutěže na 
celosvětové úrovni za rovných výchozích 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. co se týče vnitřního trhu s plynem, 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly všechny smlouvy o 
dodávkách plynu, které jsou založeny na 
zastaralých mechanismech určování cen, 
zejména na principu indexování podle 
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ceny ropy, jejichž důsledkem jsou vysoké 
spotřebitelské ceny, a naléhavě Komisi 
vyzývá, aby se podílela na hledání 
možností změny smluvních podmínek, a to 
nejen při jejich prodlužování; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí vyvíjet a podporovat 
všechny produkty a mechanismy, které se 
zaměřují na posilování možností 
krátkodobého  obchodování s plynem; 
zdůrazňuje, že výše zmíněna opatření mají 
zásadní význam pro zajištění skutečně 
konkurenčních cen plynu dodávaného 
všem spotřebitelům na vnitřním trhu 
s plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vybízí Komisi, aby začala v plné míře 
uplatňovat zásady, z nichž vychází 
rozhodnutí, kterým se zavádí 
mechanismus výměny informací o 
mezivládních dohodách, a přijala 
opatření, která půjdou nad rámec 
minimálních podmínek stanovených tímto 
rozhodnutím; členské státy a evropské 
podniky vybízí k tomu, aby Komisi zvaly 
k jednáním v oblasti energetiky před jejich 
uzavřením; žádá také, aby Komisi byly 
předkládány dokument před jejich 
podepsáním nebo při jejich podepsání, a 
nikoli pouze při jejich ratifikaci ve 
vnitrostátních parlamentech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. připomíná Komisi, že vnitřní trh není 
nezávislý na globálním trhu; žádá Komisi, 
aby při plánování svých opatření v oblasti 
vnitřního trhu v plné míře zohledňovala 
doporučení Evropského parlamentu 
týkající se vnějšího rozměru energetické 
politiky; potvrzuje svou podporu 
myšlence, že pouze plně fungující vnitřní 
trh nám umožní vystupovat jednotně na 
globální scéně, žádá nicméně Komisi, aby 
i nadále rozvíjela doplňující opatření 
v oblasti vnější energetické politiky; 
__________________
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0238.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. domnívá se, že budoucí dohoda o 
volném obchodu mezi EU a Spojenými 
státy by měla obsahovat kapitolu 
zaměřenou výlučně na oblasti energetiky, 
které by mohly mít vliv na vnitřní trh, mj. 
na: velkoobchodní činnost v oblasti 
energetiky, obchod s komoditami, pravidla 
pro námořní přepravu energie, systémy 
pro obchodování s emisemi, normy 
bezpečnosti paliv, účetní postupy, státní 
energetické dotace a převádění duševního 
vlastnictví v oblasti energetického 
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výzkumu, výroby, transformace a 
ukončení životního cyklu produktů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 28 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28d. žádá členské státy a Komisi, aby 
zvýšilo politickou i finanční podporu 
energetického společenství a přijalo další 
opatření na podporu rozšíření pravidel 
vnitřního trhu do jihovýchodní a východní 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pomoc spotřebitelům Účinná ochrana a podpora spotřebitelů

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu 
k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 
byly zřízeny nízkoprahové mechanismy 
řešení sporů s dodavateli; vítá návrh 
Komise na založení informační platformy o 
právech spotřebitele;

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu 
k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu a seznámí 
je s různými způsoby ovládání spotřeby, 
možnostmi energetických úspor, 
energetické účinnosti a malovýroby, a také 
aby byly zřízeny nízkoprahové 
mechanismy řešení sporů s dodavateli; vítá 
návrh Komise na založení informační 
platformy o právech spotřebitele; 
doporučuje Komisi a členským státům, 
aby spustily informační kampaně 
zaměřené na spotřebitele, na nichž se 
měly aktivně podílet místní a regionální 
orgány státní správy a příslušné 
regionální organizace občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu 
k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
transparentnost a kvalitu a dostupnost 
informací poskytovaných spotřebitelům, 
tak aby pro ně byly zajištěny jasné a 
transparentní postupy fakturace a měli díky 
tomu k dispozici nástroje na porovnávání 
cen, které jim umožní na základě 
dostupných informací učinit nejlepší volbu; 
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byly zřízeny nízkoprahové mechanismy 
řešení sporů s dodavateli; vítá návrh 
Komise na založení informační platformy o 
právech spotřebitele;

naléhavě vyzývá členské státy, aby 
provedly opatření zavedená na základě 
směrnice o alternativním řešení sporů a 
nařízení o online řešení spotřebitelských 
sporů; vítá návrh Komise na založení 
informační platformy o právech 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu k 
dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 
byly zřízeny nízkoprahové mechanismy 
řešení sporů s dodavateli; vítá návrh 
Komise na založení informační platformy o 
právech spotřebitele;

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a usnadněno pravidelné 
vystavování faktur a měli díky tomu k 
dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 
byly zřízeny nízkoprahové mechanismy 
řešení sporů s dodavateli; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby spotřebitelům 
v maximální možné míře zjednodušily 
možnost změny dodavatele energie; vítá 
návrh Komise na založení informační 
platformy o právech spotřebitele;

Or. nl

Pozměňovací návrh 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu 
k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 
byly zřízeny nízkoprahové mechanismy 
řešení sporů s dodavateli; vítá návrh 
Komise na založení informační platformy o 
právech spotřebitele;

29. vyzývá Komisi, členské státy a 
příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily 
kvalitu a dostupnost informací 
poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro 
ně byly zajištěny jasné a transparentní 
postupy fakturace a měli díky tomu 
k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných 
informací učinit nejlepší volbu, a také aby 
byly zřízeny účinné postupy vyřizování 
stížností v podobě mechanismů 
nezávislého řešení sporů; vítá návrh 
Komise na založení informační platformy o 
právech spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vybízí členské státy a Komisi, aby 
vytvořily ucelenou strategii zaměřenou na 
motivaci spotřebitelů a prozumentů 
k aktivnímu zapojení se do trhu s energií, a 
to mimo jiné prostřednictvím jejich 
zahrnutí do stávajících právních předpisů a 
rovněž provedením příslušných opatření 
směrnice o energetické účinnosti;

30. vybízí členské státy a Komisi, aby 
vytvořily ucelenou strategii zaměřenou na 
motivaci spotřebitelů a prozumentů 
k aktivnímu zapojení se do trhu s energií, a 
to mimo jiné prostřednictvím jejich 
zahrnutí do stávajících právních předpisů a 
rovněž provedením příslušných opatření 
směrnice o energetické účinnosti; 
navrhuje, aby byl pravidelně upravovány 
tarifní impulsy signalizující využívání sítí, 
tak aby jejich stávající, ale i budoucí 
uživatelé měli patřičné vodítko a aby byl 
vytvářen soulad mezi rozvojem sítí a 
individuálním rozhodováním;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 383
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby vytvořily vhodné páky, 
které by motivovaly soukromé průmyslové 
podniky k financování infrastruktury 
inteligentních sítí budoucnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům; vyzývá ke 
spolupráci na rozvoji inteligentních sítí na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni 
a na vytváření evropských norem pro 
inteligentní sítě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky,
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající regulační 
rámce, aby vytvářely příznivé podmínky 
pro inovace v oblasti energetiky a byly tak
ku prospěchu všech spotřebitelů a 
usnadnily rozvoj inteligentních sítí 
způsobem, který bude vstřícný 
k uživatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a poskytla nástroje pro financování, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 387
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další 
spolupráci mezi odvětvími energetiky a 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a prověřila stávající nástroje pro 
financování inovací v oblasti energetiky, 
tak aby byly ku prospěchu všech 
spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude 
vstřícný k uživatelům a nebude je 
finančně zatěžovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky; vybízí k tomu, aby v zájmu 
zachování bezpečnosti dodávek byla 
v rámci nových tržních mechanismů 
zohledněna nová úloha distributorů v 
řízení místních systémů a zdůrazňuje 
nezbytnost definovat veřejnou datovou 
službu, aby byl zaručen nediskriminační 
přístup k informacím;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly inovativní technologická 
řešení a aby usilovaly o vytvoření 
prozumentského trhu, čímž bude otevřena 
cesta ke zvýšení flexibility, energetické 
účinnosti / energetických úspor a účasti ze 
strany poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly a vytvářely finanční pobídky 
investic do řešení založených na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 391
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
zaměřenými na prospěch spotřebitelů
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
uplatňovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

Or. nl



AM\935846CS.doc 95/130 PE510.735v01-00

CS

Pozměňovací návrh 393
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a účasti ze strany 
poptávky;

32. naléhavě vyzývá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby v 
souvislosti s inteligentními sítěmi 
podporovaly řešení založená na IKT a aby 
usilovaly o vytvoření prozumentského trhu 
a braly při tom ohled na zvyšující se 
potřebu flexibility, energetické účinnosti / 
energetických úspor a dobrovolné účasti ze 
strany poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. poukazuje na to, že zavádění 
inteligentních měřičů by nemělo probíhat 
pouze na základě dobrovolného 
rozhodnutí spotřebitelů; vybízí členské 
státy, aby vypracovaly strategie zavádění 
těchto měřičů, jejichž součástí budou i 
informační kampaně na vnitrostátní a 
místní úrovni, které budou vysvětlovat 
jejich použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
stávající regulační rámce, tak aby 
vytvářely příznivé podmínky pro inovace a 
investice v oblasti energeticky a usnadnily 
tak rozvoj inteligentních sítí způsobem, 
který bude vstřícný k uživatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou členským státům 
nápomocny, aby svou koncepci pro tuto 
kategorii spotřebitelů vymezily v rámci 
stávajících pravomocí co nejlépe;

Or. de

Pozměňovací návrh 398
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU; zdůrazňuje, že tento 
harmonizační postup nesmí mít žádné 
nepříznivé důsledky pro spotřebitele, kteří 
v současnosti již využívají účinných 
ochranných mechanismů a nástrojů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 399
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU; podotýká, že podstatnou úlohu 
mají v této souvislosti komplexní 
poradenské služby nabízené této kategorii 
spotřebitelů a výměna osvědčených 
postupů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 400
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby tyto 
pokyny připravovala s patřičným 
přihlédnutím ke stávajícím mechanismům
a nástrojům na ochranu těchto spotřebitelů 
a byla tak schopna najít ve vztahu 
k jednotlivým vnitrostátním systémům 
soudržnější a ucelenější meziodvětvový 
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přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
na ochranu spotřebitelů nacházejících se 
v různých ohrožujících situacích a na 
jejich základě navrhla opatření, jejichž 
cílem bude soudržnější a ucelenější přístup 
na úrovni EU, přičemž volbu vhodných 
podpůrných nástrojů ponechává na 
rozhodnutí členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 

33. se zájmem očekává pokyny Komise, 
které pomohou stanovit ambiciózní cíle 
politiky s ohledem na zranitelné 
spotřebitele a budou nápomocny členským 
státům při lepším vymezení této kategorie 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně 
prověřila stávající mechanismy a nástroje 
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na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU;

na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich 
základě navrhla opatření, jejichž cílem 
bude soudržnější a ucelenější přístup na 
úrovni EU, umožňující vyřešit 
v jednotlivých členských státech problém 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že podle energetického 
plánu do roku 2050 mají obnovitelné 
zdroje energie představovat největší podíl 
dodávek energie a že zkušenosti se 
souborem opatření pro oblasti změny 
klimatu a energie ukazují, že je nutno 
stanovit celoevropský závazný cíl, který 
určí, jaký má být podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě 
energie v roce 2030; požaduje, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na 
konečné spotřebě energie stanovený na 
základě tohoto závazného cíle platného 
pro celou EU činil k roku 2030 alespoň 
40-45 % a že jeho dosažení by do 
budoucna probíhalo formou plnění 
závazných cílů členských států EU 
v oblasti výstavby;

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

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

33a. vítá připravovanou analýzu Komise 
týkající se energetické chudoby v EU; má 
za to, že v rámci této analýzy by měla 
Komise zajistit, aby se boj proti 
energetické chudobě stal součástí sociální 
palety služeb pro Evropu, například za 
využití sociálních a kohezních fondů; 
zastává stanovisko, že nynější i budoucí 
programy v oblasti energetické účinnosti 
by se měly vždy zaměřovat i na skupiny 
obyvatel s nízkými příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala a jako své doporučení 
předložila vhodný návrh struktury 
maloobchodního trhu se zaměřením na 
dodavatele, který by umožnil harmonizaci 
evropských maloobchodních trhů a 
zmírnil tak administrativní zatížení 
spotřebitelů tím, že by účtování veškerých 
poplatků prováděl dodavatel přímo 
v rámci vystavování účtů za elektřinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby 
přeměnily nezbytné režimy podpory do 
podoby transparentních, stejnorodých a 
tržně orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, flexibilita, obnovitelné zdroje a 
další podpůrné služby –, a to způsobem, 
který zajistí jejich kompatibilitu;
poukazuje na to, že tyto mechanismy by se 
neměly vzájemně překrývat a musí být co 
nejjednodušší;

Or. sl

Pozměňovací návrh 408
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních mechanismů vyznačujících 
se vyšší mírou konvergence v zájmu 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
a vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních a předvídatelných
mechanismů v zájmu vytvoření společného 
trhu pro žádoucí pomocné prvky – jako je 
energetická účinnost, prozumenti, 
kombinovaná výroba, obnovitelné zdroje a 
další podpůrné služby –, a to způsobem, 
který zajistí jejich kompatibilitu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory poskytované 
všem výrobcům elektřiny do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby rozvodných sítí –, a to 
způsobem, který zajistí jejich 
kompatibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
vnitrostátní režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stabilních a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory co nejdříve, 
jakmile to bude uskutečnitelné, do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních a tržně orientovaných 
mechanismů v zájmu vytvoření společného 
trhu pro žádoucí pomocné prvky – jako je 
energetická účinnost, prozumenti, 
kombinovaná výroba, obnovitelné zdroje a 
další podpůrné služby –, a to způsobem, 
který zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, konzistentních a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 416
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, flexibilita, obnovitelné zdroje a 
další podpůrné služby –, a to způsobem, 
který zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který 
zajistí jejich kompatibilitu;

34. vyzývá členské státy, Komisi a 
příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily 
nezbytné režimy podpory do podoby 
transparentních, stejnorodých a tržně 
orientovaných mechanismů v zájmu 
vytvoření společného trhu pro žádoucí 
pomocné prvky – jako je energetická 
účinnost, prozumenti, kombinovaná 
výroba, flexibilita, obnovitelné zdroje a 
další podpůrné služby –, a to způsobem, 
který zajistí jejich kompatibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá členské státy, aby provedly 
plánované pokyny Komise pro osvědčené 
postupy v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie a přispěly tak k většímu sblížení 
evropských systémů podpory 
obnovitelných zdrojů energie, zajistily 
z technologického hlediska optimální, 
spolehlivý a cenově únosný způsob 
zabezpečení dodávek energie a posílily 
konkurenceschopnost a schopnost inovací 
na evropském vnitřním trhu s energií; 
podotýká, že členské státy by měly mít 
možnost využívat zvláštních pravidel 
podpory, která jim umožní uvádět do 
provozu a využívat místní a regionální 
zdroje; ve stávajících vnitrostátních 
systémech podpory by ovšem nemělo 
docházet k žádným změnám se zpětnou 
platností a nemělo by docházet ani 
k rušení těchto systémů;

Or. de

Pozměňovací návrh 419
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. uznává stěžejní úlohu výlučně 
energetických trhů, které za předpokladu 
náležité míry jejich transparentnosti a za 
předpokladu jejich monitorování budou i 
nadále signalizovat, jaká je výše tržních 
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cen, a zajišťovat tak patřičné investice do 
zařízení pro výrobu energie a stimulovat 
energeticky účinnou výrobu a užívání 
elektrické energie; vyzývá Komisi, aby se 
zabývala možnými budoucími způsoby 
fungování trhu s energií, které by na 
rozdíl od současných vnitrostátních 
mechanismů pro budování kapacity 
umožňovaly ve všech oblastech výroby 
energie doplňující nediskriminační 
příjmové toky pro investory a zajišťovaly 
nákladově co nejúčinnější poskytování 
služeb nabízejících podporu a flexibilitu 
v energetickém odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi, členské státy a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
revidovaly ukazatele používané k měření 
úrovně hospodářské soutěže na trzích 
s energií a začaly uplatňovat ukazatele, 
jako je poměrný počet spotřebitelů 
s nejnižšími tarify, schopnost nových 
společností vstoupit na trh a úroveň 
zákaznických služeb a inovací, které 
všechny napomohou sestavení skutečného 
obrazu úrovně hospodářské soutěže na 
daném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zabývaly funkcí a potenciálem různých 
zdrojů flexibility (flexibilní výroby, 
propojovacího vedení, reagování poptávky 
a skladování) z hlediska zajištění 
spolehlivého a účinného fungování 
eletroenergetického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ukončily veškeré dotace a další typy 
subvencí a státní podpory výroby založené 
na využívání tradičních fosilních paliv, 
protože mohou narušovat transparentní 
tvorbu cen a rovné podmínky hospodářské 
soutěže mezi poskytovateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 

vypouští se
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emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na 
finanční podporu, technické požadavky 
týkající se celého systému a strukturu 
trhu; zdůrazňuje, že až dosud zapojení 
těchto zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně
koordinovaný přístup;

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu;
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně 
koordinovaný přístup;

35. vyzývá Komisi, aby našla optimální 
způsob zapojení obnovitelných zdrojů do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; podotýká, 
že pro toto zapojení musí být vytvořeny 
lepší podmínky prostřednictvím výraznější 
podpory ukládání energie z obnovitelných 
zdrojů a v podobě infrastruktury 
rozvodných sítí, která bude odpovídat 
rostoucímu objemu výroby a skladování 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
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energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně 
koordinovaný přístup;

energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a přizpůsobení stávající 
struktury trhu; zdůrazňuje skutečnost, že 
současný evropský energetický systém, 
který byl vytvořen podle potřeb 
centralizovaných a konvenčních 
elektráren, musí být přizpůsoben rychle 
rostoucímu podílu distribuované výroby 
využívající energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; žádá 
Komisi, aby posoudila potřebu záložních 
kapacit, které by umožňovaly vyrovnávat 
nepravidelnost dodávek elektřiny 
vyráběné z obnovitelných zdrojů; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení 
nízkoemisních zdrojů energie do 
evropských energetických systémů bránil 
nedostatečně koordinovaný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně 
koordinovaný přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení rostoucí 
míry obnovitelných zdrojů do rozvodných 
sítí, a to s ohledem na finanční podporu, 
technické požadavky týkající se celého 
systému a strukturu trhu; zdůrazňuje, že až 
dosud překážela zapojení těchto zdrojů do 
evropských energetických systémů 
nedostatečná míra transparentnosti a 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup; je přesvědčen, že ve střednědobém 
a dlouhodobém výhledu je úplná 
integrace těchto zdrojů energie v rámci 
vnitřního trhu s energií nezbytná;

Or. de

Pozměňovací návrh 429
Gaston Franco



PE510.735v01-00 114/130 AM\935846CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně 
koordinovaný přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; a aby 
analyzovala možné překážky bránící jejich 
zapojení do evropských energetických 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup; podtrhuje význam zemního plynu 
jako nezbytného záložního paliva, 
usnadňujícího využívání obnovitelných 
zdrojů energie s kolísavou dostupností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 431
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů obnovitelných zdrojů, 
do rozvodných sítí, a to s ohledem na 
finanční podporu, technické požadavky 
týkající se celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud efektivnímu a 
nákladově účinnému zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud harmonické
zapojení těchto zdrojů do evropských 
energetických systémů komplikoval 
nedostatečně koordinovaný přístup;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 433
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. co se týče vnitřního trhu s elektřinou,
vyzývá Komisi, aby podrobně přezkoumala 
dopady zapojení energetických zdrojů 
s nízkým objemem emisí, zejména 
obnovitelných zdrojů, do rozvodných sítí, a 
to s ohledem na finanční podporu, 
technické požadavky týkající se celého 
systému a strukturu trhu; zdůrazňuje, že až 
dosud zapojení těchto zdrojů do 
evropských energetických systémů bránil 
nedostatečně koordinovaný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému a strukturu trhu; 
zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto 
zdrojů do evropských energetických 
systémů bránil nedostatečně koordinovaný 
přístup;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně 
přezkoumala dopady zapojení 
energetických zdrojů s nízkým objemem 
emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do 
rozvodných sítí, a to s ohledem na finanční 
podporu, technické požadavky týkající se 
celého systému, nároky na podpůrné 
kapacity a strukturu trhu; zdůrazňuje, že až 
dosud zapojení těchto zdrojů do 
evropských energetických systémů bránil 
nedostatečně koordinovaný přístup;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 435
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi, aby otevřela diskusi o 
vhodném evropském modelu podpory 
energie z obnovitelných zdrojů pro období 
po roce 2020, která by umožnila najít 
způsob, jak překonat roztříštěnost 
evropského vnitřního trhu s energií, a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž; 
již nyní ale poukazuje na to, že jako velmi 
pružné a slibné se v minulosti ukázaly 
systémy garantovaného výkupu s širokou 
podporou technologií;

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. žádá Komisi, aby v příštím období i 
nadále využívala Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a 
další strukturální fondy EU jako zdrojů 
podpory vytváření inteligentních 
plynárenských a elektrických sítí 
schopných vstřebávat nové typy a zdroje 
energie a za účelem modernizace všech 
evropských regionů; domnívá se, že je 
třeba také podněcovat provozovatele 
distribučních sítí, aby přistoupili 
k úpravám svých sítí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily potřebu záložních kapacit, které 
by umožňovaly řešit problém s poptávkou 
ve špičkách a kolísavostí energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby se důsledně 
zabývaly otázkou odpovídající výše 
finančního ohodnocení flexibilních 
zařízení, která jsou nezbytná k zajištění 
stability systému a bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi, aby se v budoucích 
právních předpisech EU v oblasti 
energetiky zabývala otázkou 
mikrogenerace, obzvláště pak v rámci 
budoucího klimaticko-energetického 
balíčku EU pro rok 2030; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily vytvoření 
náležitého regulačního rámce, který 
vytvořil příznivé podmínky pro rozvoj 
místní výroby energie a mikrovýroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
stability systému a bezpečnosti dodávek by 
měly existovat nezávazné pokyny týkající 
se kapacitních mechanismů, v nichž by 
byly pro dotčené členské státy stanoveny 
společné zásady, jako jsou technologická 
neutralita, provádění ve stávajících a 
nových zařízeních, začleňování 
přeshraničních toků, řešení v oblasti 
řízení poptávky a flexibilní kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že je potřeba 
dále rozvíjet kombinovanou výrobu, 
jelikož se jedná o nejúčinnější způsob 
výroby tepla a elektřiny, a aby tuto 
možnost podpořily rozsáhlým zaváděním 
dálkového vytápění a klimatizace;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh usnesení
Bod 36



PE510.735v01-00 120/130 AM\935846CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že je potřeba 
dále rozvíjet kombinovanou výrobu, 
jelikož se jedná o nejúčinnější způsob 
výroby tepla a elektřiny, a aby tuto 
možnost podpořily rozsáhlým zaváděním 
dálkového vytápění a klimatizace;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly pobídky, které by umožnily 
uvolnit nevyužitý potenciál mikrovýroby 
elektřiny, a aby věnovaly pozornost tomu, 
že je potřeba dále rozvíjet kombinovanou 
výrobu, jelikož se jedná o nejúčinnější 
způsob výroby tepla a elektřiny, a aby tuto 
možnost podpořily rozsáhlým zaváděním 
dálkového vytápění a klimatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že je potřeba 
dále rozvíjet kombinovanou výrobu, 
jelikož se jedná o nejúčinnější způsob 
výroby tepla a elektřiny, a aby tuto 
možnost podpořily rozsáhlým zaváděním 
dálkového vytápění a klimatizace;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že je potřeba 
dále rozvíjet kombinovanou výrobu, 
jelikož se jedná o jeden z nejúčinnějších 
způsobů výroby tepla a elektřiny, a aby 
podnikly patřičná opatření za účelem 
zavedení efektivního dálkového vytápění a 
efektivní dálkové klimatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že je potřeba 

36. připomíná, že je pravomocí každého 
členského státu, aby určil svou vlastní 
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dále rozvíjet kombinovanou výrobu, 
jelikož se jedná o nejúčinnější způsob 
výroby tepla a elektřiny, a aby tuto 
možnost podpořily rozsáhlým zaváděním 
dálkového vytápění a klimatizace;

skladbu zdrojů energie; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby věnovaly pozornost 
tomu, že je potřeba dále rozvíjet 
kombinovanou výrobu, jelikož se jedná o 
nejúčinnější způsob výroby tepla a 
elektřiny, a aby tuto možnost podpořily 
rozsáhlým zaváděním dálkového vytápění 
a klimatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje potenciál kombinované 
výroby tepla a elektrické energie / 
dálkového vytápění a klimatizace, která 
umožňuje přizpůsobit se vzrůstajícímu 
podílu nepravidelných dodávek elektřiny 
tím, že trhu s energií dává větší míru 
flexibility a odolnosti a možnost 
hospodárného skladování energie při 
přebytku elektřiny. Vyzývá Komisí, aby se 
tímto potenciálem zabývala a ocenila jej 
ve své chystané iniciativě týkající se rámce 
pro mechanismy finanční podpory pro 
budování kapacity a aby podpořila tento 
způsob příčné odvětvové integrace a 
hledání rovnováhy v rámci programu 
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá vnitrostátní regulační orgány, 
aby spolupracovaly s organizacemi 
zastupujícími zájmy spotřebitelů a 
podporovaly účast spotřebitelů v rozvíjení 
reakcí poptávky, řízení poptávky a 
programů energetické účinnosti a aby 
zjistily, jaká mají spotřebitelé očekávání, a 
zohlednily je v procesu integrace trhů 
s energií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Komisi, aby zahájila studii, 
která by analyzovala nové nákladově 
účinné tržní modely použitelné pro 
evropský trh s elektřinou, s cílem zajistit, 
aby spotřebitelé dostávali elektřinu za 
přiměřené ceny a aby se předešlo 
přesouvání zdrojů emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje potenciál kombinované 
výroby tepla a elektrické energie / 
dálkového vytápění a klimatizace, která 
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umožňuje přizpůsobit se vzrůstajícímu 
podílu nepravidelných dodávek elektřiny 
tím, že trhu s energií dává větší míru 
flexibility a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
nové možnosti strukturování trhu, které 
by byly použitelné pro evropský trh 
s elektřinou, aby analyzovala nové 
nákladově účinné a spotřebitelsky 
výhodnější modely trhu s elektřinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje, že je třeba odstranit 
překážky bránící hospodářské soutěži a 
rozvoji veškerých energetických 
infrastruktur, včetně dálkového vytápění a 
klimatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Gunnar Hökmark
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Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje, že cenové signály a tržní 
nástroje představují z hlediska nákladů 
nejúčinnější způsob zvyšování energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního 
a technologického institutu, neboť se 
jedná o jedinou možnost, jak dosáhnout 
pokroku při snižování emisí, zlepšování 
energetické bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 37. vybízí Komisi, aby v rámci budoucího 
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podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního 
a technologického institutu, neboť se 
jedná o jedinou možnost, jak dosáhnout 
pokroku při snižování emisí, zlepšování 
energetické bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

rámcového programu výzkumu a vývoje 
podporovala výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky a vytvářela 
příznivé podmínky pro jejich rozvoj, a
vyzývá členské státy, aby vytvářely 
synergie mezi evropskými a vnitrostátními 
programy výzkumu a vývoje, neboť
výzkum a vývoj představuje jedinou 
možnost, jak dosáhnout pokroku při 
snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti, zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích a dlouhodobého zaručení 
únosných cen elektrické energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky � 
například technologie přenosu a 
skladování elektřiny bez emisí uhlíku �, 
které překračují rámec programu „Horizont 
2020“ i projektů Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti, zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích, udržení vůdčího 
postavení EU v oblasti technologického 
vývoje a přínosu k evropské agendě pro 
růst a zaměstnanost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky a 
zdokonalování stávajících technologií, 
které překračují rámec programu „Horizont 
2020“ i projektů Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích; upozorňuje na potřebu 
poskytnout průmyslu právní jistotu na 
dobu sahající dále než k roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

37. vybízí Komisi a členské státy, aby 
podporovaly výzkum inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“ i projektů Evropského inovačního a 
technologického institutu, a rovněž i rozvoj 
takových vysoce účinných technologií, k 
jakým patří energie z čistého uhlí (clean 
coal), neboť se jedná o jedinou možnost, 
jak dosáhnout pokroku při snižování emisí, 
zlepšování energetické bezpečnosti a 
zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu 
EU na světových trzích;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 456
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“, a projekty Evropského inovačního a 
technologického institutu, neboť se jedná o 
jedinou možnost, jak dosáhnout pokroku 
při snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také 
podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
technologií v oblasti energetiky, které 
překračují rámec programu „Horizont 
2020“ i projektů Evropského inovačního a
technologického institutu, neboť se jedná o 
možnost, jak dosáhnout pokroku při 
snižování emisí, zlepšování energetické 
bezpečnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslu EU na 
světových trzích;

Or. fi

Pozměňovací návrh 457
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. poukazuje na provázanost a 
vzájemnou závislost, někdy ovšem i 
protichůdnost cílů v oblasti vnitřního trhu 
s elektřinou a plynem, změny klimatu, 
bezpečnosti dodávek, ochrany spotřebitelů 
a podpory zaměstnanosti. Považuje proto 
za nezbytné, aby Komise, členské státy a 
všechny zúčastněné strany, jako je 
veřejnost a soukromý sektor, sociální 
partneři a organizace zastupující zájmy 
domácností s nízkými příjmy, spolu vedly 
trvalý dialog na vnitrostátní i evropské 
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úrovni. Žádá Komisi, aby předložila návrh 
podoby evropské poradní komise pro 
energetiku, která by zastupovala široké 
spektrum zainteresovaných subjektů a 
radila by Komisi a Parlamentu při jejich 
dalších krocích v rámci otevírání 
vnitřního trhu s plynem a elektřinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. naléhavě vyzývá Komisi, aby uvolnila 
dostatečné zdroje pro financování rozvoje 
inteligentních distribučních sítí, které 
představují nejefektivnější způsob co 
nejrozsáhlejšího rozšiřování distribuované 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie při zajištění bezpečnosti dodávek a 
využívání možností energetických úspor;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. doporučuje, aby na dražbách v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS) byly zavedeny minimální ceny 
uhlíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 460
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
energetickou politiku EU rozvíjely i pro 
období po roce 2020 a navrhly ambiciózní 
a závazné cíle v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti a emisí skleníkových plynů, 
které by měly být splněny do roku 2030; 

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. vyjadřuje politování nad nízkými 
cenami v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi (EU ETS), jejichž 
pokles byl způsoben přílivem levných 
mezinárodních kreditů v celkové hodnotě 
1,5 miliard EUR, které vedly k vytvoření 
nerovných podmínek, zejména mezi uhlím 
a zemním plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 37 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37d. konstatuje, že současný systém 
roztříštěného vnitřního trhu staví 
společnosti a investory před problémy 
týkající se jeho dostatečné a dlouhodobé 
stability, které by mohly vést k uzavírání 
výrobních zařízení a k nejistotě v oblasti 
zaměstnanosti a kapacit. Žádá Komisi, 
aby podnikla nezávislé hodnocení 
budoucnosti vnitřního trhu s elektřinou a 
plynem, kde mají zásadní význam 
investice, zaměstnanost v daném odvětví, 
životní prostředí a ochrana spotřebitelů; 
žádá, aby toto hodnocení bylo dokončeno 
do března 2014 a aby v něm byla 
zohledněna stanoviska zúčastněných stran 
včetně sociálních partnerů, zástupců 
domácností s nízkými příjmy, 
ekologických organizací a malých a 
středních podniků.

Or. en


