
PA\893778CS.doc PE483.709v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2011/0405(COD)

2. 4. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje evropský 
nástroj sousedství
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Navrhovatel: Konrad Szymański



PE483.709v01-00 2/7 PA\893778CS.doc

CS

PA_Legam



PA\893778CS.doc 3/7 PE483.709v01-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Klíčovým prvkem evropské 
energetické politiky je zabezpečení 
dodávek energie. Tato politika klade 
maximální důraz na spolupráci se 
sousedními zeměmi, která je založena na 
integraci trhu a harmonizaci právních 
předpisů a na diverzifikaci zdrojů 
a přepravních tras. Toto nařízení by mělo 
v souladu s článkem 194 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, se Smlouvou 
o energetickém společenství, Smlouvou 
o energetické chartě a jejím protokolem 
o tranzitu, s ustanoveními třetího balíčku 
předpisů upravujících trh s elektřinou a se 
zemním plynem a v souladu se sdělením 
Komise o zabezpečení dodávek energie 
a mezinárodní spolupráci podpořit 
dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) K zabezpečení dodávek energie 
a zdrojů do Unie přispěje pevný rámec pro 
spolupráci se sousedními zeměmi na poli 
energetiky a zdrojů, jenž bude v souladu 
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s pravidly Unie pro fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Vzhledem k tomu, že Evropská rada 
stanovila, že v roce 2014 má být dokončen 
vnitřní trh s elektřinou a se zemním 
plynem, je nutné do detailů a důsledně 
propracovat vnější dimenzi těchto politik. 
Nejvhodnějším nástrojem pro dosažení 
tohoto cíle jsou partnerské dohody se 
sousedními zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Jedním z největších problémů, kterým 
Unie čelí, je boj se změnou klimatu 
a v tomto ohledu jsou zapotřebí naléhavá
opatření na mezinárodní úrovni. Vzhledem 
k tomu, že Komise ve svém sdělení 
o víceletém finančním rámci z června 
2011 formulovala záměr navýšit podíl 
prostředků, jež jsou v rozpočtu Unie 
vyhrazeny na výdaje související 
s klimatem, alespoň na 20 %, toto nařízení 
by mělo k splnění tohoto cíle přispět.

(20) Jedním z problémů je boj se změnou 
klimatu a v tomto ohledu jsou zapotřebí 
účinná opatření na mezinárodní úrovni. 
Toto nařízení, jež je součástí širší politiky 
usilující o přeshraniční podporu všech 
typů řešení energetické otázky, jimiž lze 
snížit emise skleníkových plynů, by mělo 
přispět ke splnění tohoto cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování;

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
sbližováním a sjednocováním právních 
a správních předpisů s předpisy Unie 
a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování, 
s cílem zvýšit diverzifikaci dodavatelských 
řetězců energie a dále liberalizovat trhy 
s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpoření cílů Smlouvy 
o energetickém společenství a Smlouvy 
o energetické chartě a jejího protokolu 
o tranzitu tím, že bude usilovat 
o přistoupení zemí Východního 
partnerství ke Smlouvě o energetickém 
společenství a o to, aby všechny 
partnerské země a Ruská federace 
ratifikovaly Smlouvu o energetické chartě 
a její protokol;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi 
a v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty; v případě odst. 2 
písm. b), ba), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi 
a v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, stav provádění příslušných 
právních předpisů EU a mezinárodních 
smluv, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zastřešující politický rámec pro 
programování a provádění unijní podpory 
podle tohoto nařízení vytvářejí dohody 
o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení a jiné stávající nebo budoucí 
dohody o navázání vztahů s partnerskými 
zeměmi, příslušná sdělení, závěry Rady 
a usnesení Evropského parlamentu, jakož 
i příslušné závěry ministerských schůzek 

1. Zastřešující politický rámec pro 
programování a poskytování unijní 
podpory podle tohoto nařízení vytvářejí 
dohody o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení a jiné stávající nebo budoucí 
dohody o navázání vztahů s partnerskými 
zeměmi, se zvláštním důrazem na 
Smlouvu o energetickém společenství 
a Smlouvu o energetické chartě a její 
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s partnerskými zeměmi. protokol o tranzitu, příslušná sdělení, 
závěry Rady a usnesení Evropského 
parlamentu, jakož i příslušné závěry 
ministerských schůzek s partnerskými 
zeměmi.

Or. en


