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Pozměňovací návrh 1
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá energetický plán Komise do roku 
2050 a jeho cíl zajistit rovný a všeobecný 
přístup k energii pro všechny evropské 
občany;

1. vítá energetický plán Komise do roku 
2050 a jeho cíl zajistit všem evropským 
občanům rovný a všeobecný přístup 
k udržitelným dodávkám energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů 
a neukazuje dopady politických rozhodnutí 
na jednotlivé členské státy a jejich regiony;

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů 
a neukazuje dopady politických rozhodnutí 
na jednotlivé členské státy a jejich regiony; 
podporuje doporučení poradní skupiny 
pro energetický plán explicitně řešit 
a v rámci každého scénáře zprůhlednit 
případné kompromisy mezi snižováním 
emisí uhlíku, zabezpečením dodávek 
a konkurenceschopností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti 
boje proti změně klimatu a potřebou
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů a 
neukazuje dopady politických rozhodnutí 
na jednotlivé členské státy a jejich regiony;

2. zdůrazňuje, že je potřeba klást stejný 
důraz na plnění cílů v oblasti boje proti 
změně klimatu a potřebu udržitelného 
a konkurenceschopného růstu a 
zabezpečení dodávek energie v regionech;
v tomto ohledu považuje za velmi 
nešťastné, že tento plán vychází pouze 
z celoevropských scénářů a neukazuje 
dopady politických rozhodnutí na 
jednotlivé členské státy a jejich regiony;
důrazně podporuje myšlenku začlenit 
závěry pracovního dokumentu útvarů 
Komise nazvaného „Regiony 2020 –
posouzení budoucích výzev pro regiony 
EU“, které poukazují na skutečnost, že je 
důležité v příštích letech zohlednit 
potenciál nejvzdálenějších regionů 
v oblasti dodávek energie; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů 
a neukazuje dopady politických rozhodnutí 

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů 
a neukazuje dopady politických rozhodnutí 
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na jednotlivé členské státy a jejich regiony; na jednotlivé členské státy a jejich regiony
vzhledem k tomu, že jejich účast ve všech 
fázích a postupech provádění je nezbytná, 
aby se zajistila územní soudržnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů
a neukazuje dopady politických rozhodnutí 
na jednotlivé členské státy a jejich regiony;

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt 
rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje 
proti změně klimatu a potřebou 
udržitelného a konkurenceschopného růstu 
a zabezpečení dodávek energie 
v regionech; v tomto ohledu považuje za 
velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů, neukazuje 
dopady politických rozhodnutí na 
jednotlivé členské státy a jejich regiony
a nezohledňuje specifické podmínky na 
místní a regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že veškeré budoucí kroky 
v oblasti energetiky musí uplatňovat 
zásadu rovnoměrného rozdělení zátěže 
mezi evropskými regiony;

3. zdůrazňuje, že veškeré budoucí kroky 
v oblasti energetiky musí uplatňovat 
zásadu rovnoměrného rozdělení zátěže 
mezi evropskými regiony, avšak s ohledem 
na jejich specifické podmínky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

4. domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost těm regionům, v nichž je uhlí
stále hlavním zdrojem výroby energie nebo 
v nichž je produkce uhlí a výroba elektřiny 
v uhelných elektrárnách zásadním 
regionálním zdrojem zaměstnanosti;
domnívá se, že budou nutná další sociální 
opatření podporovaná EU, pokud se mají
regionální trhy práce přizpůsobit 
ekologickým pracovním místům a kurzům 
odborné přípravy a pokud mají obyvatelé 
těchto regionů přijmout scénáře uvedené
v energetickém plánu do roku 2050;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní 4. domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní 
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pozornost těm regionům, v nichž je 
v současné době uhlí hlavním zdrojem 
výroby energie nebo v nichž je produkce 
uhlí a výroba elektřiny v uhelných 
elektrárnách zásadním regionálním 
zdrojem zaměstnanosti; domnívá se, že
budou nutná další sociální opatření
podporovaná EU, pokud mají obyvatelé 
těchto regionů přijmout scénáře uvedené
v energetickém plánu do roku 2050;

pozornost těm regionům, v nichž je 
v současné době uhlí hlavním zdrojem 
výroby energie nebo v nichž je produkce 
uhlí a výroba elektřiny v uhelných 
elektrárnách zásadním regionálním 
zdrojem zaměstnanosti; domnívá se, že
členské státy musejí se silnou podporou 
EU přijmout další sociální opatření, pokud
nemají mít scénáře uvedené
v energetickém plánu do roku 2050 dopad 
na obyvatele těchto regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

4. domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost propagaci energie 
z obnovitelných zdrojů a úspor energie, 
pokud má být do roku 2020 dosažen cíl 
20% zvýšení energetické účinnosti 
a pokud mají být stanoveny závazné 
průběžné cíle pro roky 2030 a 2040, aby 
bylo možné do roku 2050 dosáhnout 40% 
účinnosti i v regionech, kde je v současné 
době uhlí hlavním zdrojem výroby energie 
nebo kde se produkuje uhlí a vyrábí 
elektřina v uhelných elektrárnách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje, že většina scénářů 
obsažených v energetickém plánu nebude 
proveditelná bez lepšího propojení a bez 
plného využití potenciálu 
decentralizované výroby energie, výroby 
energie v malém měřítku a inteligentních
energetických infrastruktur ve všech 
evropských regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Petru Constantin Luhan

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

6a. domnívá se, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost regionům na vnější 
hranici EU a podporovat vytváření sítí 
a rozvoj nových energetických 
infrastruktur ve spolupráci se sousedními 
zeměmi, aby bylo možné zabezpečit 
dodávky energie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. současný ekonomický stav klade ještě 
větší důraz na přijetí integrovaného 
přístupu v otázkách energetiky, a to 
s ohledem na ekonomické, 
environmentální a sociální aspekty; je 
nutné věnovat pozornost pozitivním 
a negativním dopadům realizace 
nezbytných prací, aby byl ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu 
všem evropským občanům zajištěn přístup 
k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 
energii;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
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energetické politiky ve všech regionech;
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které 
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto Komisi, aby
schválila strategii regionální energetické 
specializace; domnívá se, že na základě 
takové specializace by EU měla začít měřit 
evropské energetické cíle na úrovni celé 
EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů.

energetické politiky ve všech regionech;
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které 
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto regiony, aby
vytvořily a prováděly strategie v oblasti 
energie a aby zvážily zahrnutí energie do 
svých strategií výzkumu a inovací pro 
inteligentní specializaci; domnívá se, že na 
základě takové specializace by EU měla 
začít měřit evropské energetické cíle na 
úrovni celé EU, a ne na úrovni 
vnitrostátních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech; 
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které 
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto Komisi, aby 
schválila strategii regionální energetické 
specializace; domnívá se, že na základě 
takové specializace by EU měla začít měřit 
evropské energetické cíle na úrovni celé 
EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů.

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech; 
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které 
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; poukazuje na to, že výroba 
energie z obnovitelných zdrojů hraje 
klíčovou úlohu zejména z hlediska rozvoje 
venkovských oblastí a zaměstnanosti 
v těchto oblastech; vyzývá proto Komisi, 
aby schválila strategii regionální 
energetické specializace; domnívá se, že na 
základě takové specializace by EU měla 
začít měřit evropské energetické cíle na 
úrovni celé EU, a ne na úrovni 
vnitrostátních cílů.



AM\916284CS.doc 11/14 PE497.999v01-00

CS

Or. fi

Pozměňovací návrh 16
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech;
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto Komisi, aby 
schválila strategii regionální energetické 
specializace; domnívá se, že na základě 
takové specializace by EU měla začít měřit 
evropské energetické cíle na úrovni celé 
EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů.

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech;
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty udržitelné zdroje energie, 
které mohou splnit cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto Komisi, aby 
schválila strategii regionální energetické 
specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech;
domnívá se, že každý evropský region by 
měl mít možnost uplatňovat individuální 
plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku 
a rozvíjet ty zdroje energie, které 
nejúčinněji plní cíle energetického plánu 
do roku 2050; vyzývá proto Komisi, aby 
schválila strategii regionální energetické 
specializace; domnívá se, že na základě 

9. poznamenává, že různé zeměpisné 
podmínky znemožňují uplatnění jednotné 
energetické politiky ve všech regionech;
aniž jsou dotčena kritéria pro společnou 
činnost se domnívá, že každý evropský 
region by měl mít možnost uplatňovat 
individuální plán vhodný pro jeho situaci
a ekonomiku a rozvíjet ty zdroje energie, 
které mohou nejúčinněji splnit cíle 
energetického plánu do roku 2050; vyzývá 
proto Komisi, aby schválila strategii 
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takové specializace by EU měla začít měřit 
evropské energetické cíle na úrovni celé 
EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů.

regionální energetické specializace;
domnívá se, že na základě takové 
specializace by EU měla začít měřit 
evropské energetické cíle na úrovni celé 
EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů; 
vyzývá, aby byla zohledněna specifická 
povaha regionů se zvláštními 
geografickými podmínkami, jak stanoví 
Smlouva o EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise neuplatnila odborně recenzovaná 
doporučení své poradní skupiny 
k energetickému plánu do roku 2050; 
vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
aktualizovanou verzi energetického plánu, 
která zohlední tato doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že regionální dimenze 
výzvy, kterou představuje energie, je silně 
ovlivněna zvoleným přístupem ke skladbě 
zdrojů energie a k energetické politice na 
vnitrostátní úrovni; konstatuje, že západní 
a severní Evropa je lépe připravena 
vyrovnat se s energetickými výzvami 
následujících let než periferie; 
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zdůrazňuje, že je potřeba, aby Evropská 
unie vytvořila skutečně společnou 
energetickou politiku, která zaručí 
fungování vnitřního trhu a zabezpečí 
dodávky energie do všech regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. přestože podporuje globální dohodu 
o změně klimatu, vyjadřuje politování nad 
tím, že plán neobsahuje scénář pro 
případ, že by se takové dohody nepodařilo 
dosáhnout; zdůrazňuje, že existuje riziko 
úniku uhlíku z těžkého průmyslu 
v Evropě, s nímž jsou spojeny důsledky 
pro regionální rozvoj a sociální 
soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
týkající se zvýšení účinnosti při využívání 
obnovitelných zdrojů energie v EU 
a v jejích regionech v rámci úsilí 
o vytvoření systému společných pobídek 
pro obnovitelné zdroje energie v celé EU, 
což by umožnilo používat konkrétní typ 
obnovitelné energie v těch regionech EU, 
kde je nákladově nejúčinnější, a snížit tak 
ceny za elektřinu; domnívá se, že ve 
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střednědobém horizontu by mohly být 
vytvořeny na regionální úrovni tržní 
skupiny pro obnovitelné energie;

Or. en


