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Pozměňovací návrh 1
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení ze dne 15. prosince 
2011 nazvané „Energetický plán do roku 
2050“ COM(2011)0885),

(Netýká se českého znění).

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že evropská 
energetická politika by měla rovněž 
zajišťovat spolehlivé zdroje energie, 
diverzifikaci dodávek a dostupné ceny pro 
koncového uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že společnými cíli 
evropské politiky soudržnosti jsou 
hospodářská, sociální a územní soudržnost 

B. vzhledem k tomu, že společnými cíli 
evropské politiky soudržnosti jsou 
hospodářská, sociální a územní soudržnost 
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evropských regionů prostřednictvím 
investování do růstu a pracovních míst;

evropských regionů prostřednictvím 
investování do růstu a udržitelných 
pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že společnými cíli 
evropské politiky soudržnosti jsou 
hospodářská, sociální a územní soudržnost 
evropských regionů prostřednictvím 
investování do růstu a pracovních míst;

B. vzhledem k tomu, že primárními cíli 
evropské politiky soudržnosti jsou 
hospodářská, sociální a územní soudržnost 
evropských regionů prostřednictvím 
investování do růstu a pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v málo 
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst a tvorba 
pracovních míst v daných lokalitách 
a jednak zajistit bezpečnost dodávek 
energie po celé EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v málo
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v méně
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
přechod k udržitelným zdrojům energie 
a bezpečnost dodávek energie po celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v málo 
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
měly přispět k uskutečňování cílů obou 
politik a podporovat růst v zaostalých
regionech a tvorbu pracovních míst 
v těchto lokalitách a zároveň zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v málo 
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může podpořit růst v málo rozvinutých 
regionech, tvorba pracovních míst v těchto 
lokalitách a využívání obnovitelných 
zdrojů energie, a zajistit bezpečnost 
dodávek energie po celé EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit růst v málo 
rozvinutých regionech a tvorba pracovních 
míst v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti 
energie v rámci politiky soudržnosti by 
mohly přispět k uskutečňování obou 
politik, neboť se jejich prostřednictvím 
může jednak podpořit udržitelný růst ve 
všech regionech a tvorba pracovních míst 
v těchto lokalitách a jednak zajistit 
bezpečnost dodávek energie po celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že trhy s energií 
v Evropské unii stále častěji překračují 
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státní hranice a tento trend bude v dalším 
období zřejmě ještě výraznější;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle původního 
návrhu Komise by mělo alespoň 80 % 
prostředků z EFRR rozvinutějších 
regionech a 50 % v méně rozvinutých 
regionech směřovat do nízkouhlíkového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
vyčlenila 20 % prostředků EU na 
zmírňování dopadu změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

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

Cb. vzhledem k tomu, že ceny energie 
v minulých letech významně vzrostly 
a dosáhly svých historických hodnot, což 
způsobuje evropskému průmyslu značné 
problémy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že v této souvislosti 
se požaduje, aby bylo nejméně 20 % 
vyčleněno na energetickou účinnost a 6 % 
na obnovitelné zdroje energie, což 
představuje významnou výši finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že revidovaná 
směrnice o energetické účinnosti 
nestanovila závazné cíle pro členské státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že minimální částka 
pro způsobilý projekt v rámci nástroje 
ELENA je 50 milionů EUR a v rámci 
programu pro inteligentní energii je 
minimální částka více než 6 milionů EUR, 
což je více, než dosahují mnohé projekty 
v malých a venkovských společenstvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že plnění cílů 
stanovených ve směrnici o obnovitelných 
zdrojích energie 2009/28/ES v několika 
členských státech zaostává;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že členské státy 
kvůli zpomalení hospodářského růstu 
snížily svou podporu obnovitelných zdrojů 
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energie a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že podle 
energetického plánu do roku 2050 mají 
obnovitelné zdroje energie významnou 
úlohu v budoucí energetické politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální 
rozdíly v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize 
zdůrazňuje potřebu silné podpory 
soudržnosti ze strany EU; je přesvědčen, že 
evropské energetické projekty by mohly 
přispět k regionálnímu rozvoji 
prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti ze strany EU; je přesvědčen, že 
evropské energetické projekty by mohly 
přispět k regionálnímu rozvoji 
prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ana Miranda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, rozvoje 
místních a regionálních inteligentních 
dopravních sítí, energetické účinnosti 
a dalších opatření, která podporují růst 
a tvorbu pracovních míst;

Or. es
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Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji a posílení přeshraniční spolupráce 
prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, rozvoje 
projektů společného zájmu, energetické 
účinnosti a dalších opatření, která 
podporují růst a tvorbu pracovních míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
obnovitelných zdrojů energie nebo zdrojů 
s nižší uhlíkovou stopou, energetické 
účinnosti a dalších opatření, která 
podporují udržitelný růst a tvorbu 
pracovních míst;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. zdůrazňuje, že v důsledku negativních 
dopadů krize, které prohlubují místní a 
regionální rozdíly v Evropě, je potřebná 
silná podpora soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která povedou k podpoře růstu a tvorby
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU a je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných a obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti a zároveň 
podporovat růst a tvorbu pracovních míst;



PE501.895v01-00 14/64 AM\920967CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji a posilovat schopnost regionů 
spravovat vlastní zdroje energie 
prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních 
míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
decentralizovaných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních

1. s ohledem na negativní dopady krize, 
které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné 
podpory soudržnosti ze strany EU; je 
přesvědčen, že evropské energetické 
projekty by mohly přispět k regionálnímu 
rozvoji prostřednictvím investic do 
obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti a dalších opatření, která 
podporují růst a místa zaměstnání;
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míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti, avšak 
pouze v případě, že tyto programy 
podporují cíle politiky soudržnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti, avšak pouze 
v případě, že tyto programy podporují cíle 
politiky soudržnosti;

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky
nebo národních režimů podpory 
obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, 
že politika soudržnosti může jakožto 
doplňkový zdroj financování podpořit 
činnosti, jako jsou například opatření 
energetické účinnosti, avšak pouze 
v případě, že tyto programy podporují cíle 
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politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti, avšak pouze 
v případě, že tyto programy podporují cíle 
politiky soudržnosti;

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti nebo 
opatření pro zajištění přeshraničního 
přenosu energie, avšak pouze v případě, že 
tyto programy podporují cíle politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti, avšak 
pouze v případě, že tyto programy 

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti v oblasti energetiky, 
pokud tyto programy podporují cíle 
politiky soudržnosti;
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podporují cíle politiky soudržnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by neměly být považovány za 
náhradu řádného financování návrhů 
v oblasti evropské energetické politiky; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti může 
jakožto doplňkový zdroj financování 
podpořit činnosti, jako jsou například 
opatření energetické účinnosti, avšak 
pouze v případě, že tyto programy 
podporují cíle politiky soudržnosti;

2. zdůrazňuje však, že programy politiky 
soudržnosti by měly doplňovat řádné
financování návrhů v oblasti evropské 
energetické politiky; podporuje návrh 
Komise soustředit část finančních 
prostředků politiky soudržnosti na 
činnosti, jejichž cílem je přechod 
k hospodářství s nízkými emisemi uhlíku 
ve všech odvětvích, a zejména na podporu 
energetické účinnosti, a jež by podporovaly 
cíle politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU; vyzývá k účinnějšímu 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
v EU v rámci úsilí o vytvoření systému 
společných pobídek pro obnovitelné zdroje 
energie v celé EU; na tomto základě by 
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byly využívány konkrétní typy obnovitelné 
energie v těch částech EU, kde je to 
nejúčinnější, a tak by se snížily náklady 
na podporu těchto energií a zajistilo 
účinné přidělování finančních 
prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU; zdůrazňuje, že všechny 
regiony by měly usilovat 
o upřednostňování obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly prosazovat inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, který přihlíží 
k místním zvláštnostem a podmínkám,
a že EU by měla začít poměřovat evropské 
energetické cíle v měřítku celé EU;
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Or. es

Pozměňovací návrh 37
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky a zdroje nejvhodnější, a že EU 
by měla začít poměřovat evropské 
energetické cíle v měřítku celé EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly být dostatečně flexibilní a soustředit 
se na ty energetické zdroje, které jsou pro 
místní podmínky nejvhodnější s cílem 
splnit cíle pro rok 2020 a dosáhnout do 
roku 2050 udržitelného hospodářství 
založeného na čisté energii 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Victor Boştinaru



PE501.895v01-00 20/64 AM\920967CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít provádět evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
udržitelné energetické zdroje, které jsou 
pro místní podmínky nejvhodnější, a že EU 
by měla začít poměřovat evropské 
energetické cíle v měřítku celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly být dostatečně flexibilní a soustředit 
se na ty energetické zdroje, které jsou pro 
místní podmínky nejvhodnější s cílem 
splnit cíle pro rok 2020 a dosáhnout do 
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v měřítku celé EU; roku 2050 udržitelného hospodářství 
založeného na čisté energii 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby předložila legislativní návrh týkající 
se politiky v oblasti klimatu a energetiky 
na období po roce 2020, aby byla zajištěna 
dlouhodobá bezpečnost investorů 
a inovátorů; vyzývá k provedení revize 
souboru předpisů v oblasti klimatu 
a energetiky, která by umožnila začlenit 
do těchto předpisů závazné cíle týkající se 
dosažení 45% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v roce 2030 
a dalších orientačních cílů pro rok 2040 
a 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že evropské regiony by 
měly mít možnost soustředit se na ty 
energetické zdroje, které jsou pro místní 
podmínky nejvhodnější, a že EU by měla 
začít poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

3. je přesvědčen, že evropské regiony by se 
měly především soustředit na ty 
obnovitelné zdroje energie, které jsou pro 
místní a regionální podmínky 
nejvhodnější, a že EU by měla začít 
poměřovat evropské energetické cíle 
v měřítku celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby se přihlíželo ke 
skutečnosti, že evropské trhy s energií jsou 
uspořádány do regionálních seskupení, 
a domnívá se, že by měla být nadále 
věnována větší pozornost zvláštním rysům 
národních a regionálních trhů, aby se 
mohlo zajistit řádné uplatňování 
legislativních předpisů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že Evropská unie by měla 
co nejrychleji přijmout opatření pro 
zajištění budoucnosti energetiky a chránit 
své zájmy v této oblasti, což vyžaduje více 
naléhat na místní a regionální 
představitele, aby byla plněna ustanovení 
EU; domnívá se, že EU by jim zároveň 
měla poskytovat značnou finanční pomoc 
při vypracovávání projektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 

vypouští se
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cen energií dostat občany méně 
rozvinutých regionů EU do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
soudržnosti zohledněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 
cen energií dostat občany méně 
rozvinutých regionů EU do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
soudržnosti zohledněna;

4. zdůrazňuje, že vzhledem k negativním 
dopadům změny klimatu se mohou občané 
méně rozvinutých regionů dostat do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
v oblasti energetiky a soudržnosti 
zohledněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 
cen energií dostat občany méně 
rozvinutých regionů EU do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
soudržnosti zohledněna;

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 
cen energií dostat občany méně 
rozvinutých regionů EU do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
soudržnosti zohledněna a aby členské státy 
přijaly další opatření k omezení těchto 
dopadů na obyvatele Evropské unie 
a zvláště chráněné spotřebitele;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 
cen energií dostat občany méně 
rozvinutých regionů EU do zvláště 
nevýhodného postavení; žádá proto, aby 
tato skutečnost byla při plánování politiky 
soudržnosti zohledněna;

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU 
v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby 
cen energií dostat občany regionů EU do 
zvláště nevýhodného postavení; žádá proto, 
aby tato skutečnost byla při plánování 
politiky soudržnosti zohledněna;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby byla přijata prozíravá 
strategie rozvoje energetické 
infrastruktury v Evropě, která by 
zahrnovala jednak výstavbu transevropské 
sítě pro přenos elektrické energie, jednak 
podporu doplňkové výroby energie 
v malém měřítku na místní úrovni;

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že základem všech 
budoucích cílů v oblasti energií by mělo 
být spravedlivé sdílení zátěže mezi 
jednotlivými evropskými regiony, které by 
měly mít možnost budoucího rozvoje; je 
proto pevně přesvědčen, že všechny 
víceleté finanční příděly musí zohledňovat 
nejen obecné celoevropské cíle, ale 
i institucionální kapacity regionů v celé 
EU;

5. zdůrazňuje, že základem všech 
budoucích cílů v oblasti energetiky by 
mělo být spravedlivé sdílení zátěže mezi 
jednotlivými evropskými regiony, které by 
měly mít možnost budoucího rozvoje; je 
proto pevně přesvědčen, že všechny 
víceleté finanční příděly musí zohledňovat 
nejen obecné celoevropské cíle, ale 
i institucionální kapacity regionů v celé 
EU, které musí být posíleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že základem všech
budoucích cílů v oblasti energií by mělo 
být spravedlivé sdílení zátěže mezi 
jednotlivými evropskými regiony, které by 
měly mít možnost budoucího rozvoje; je 
proto pevně přesvědčen, že všechny 
víceleté finanční příděly musí zohledňovat 
nejen obecné celoevropské cíle, ale i 
institucionální kapacity regionů v celé 
EU;

5. zdůrazňuje, že základem cílů pro rok 
2020 a budoucích cílů v oblasti energetiky
po tomto datu by mělo být spravedlivé 
sdílení zátěže mezi jednotlivými 
evropskými regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že základem všech
budoucích cílů v oblasti energií by mělo 
být spravedlivé sdílení zátěže mezi 
jednotlivými evropskými regiony, které by 
měly mít možnost budoucího rozvoje; je 
proto pevně přesvědčen, že všechny 
víceleté finanční příděly musí zohledňovat 
nejen obecné celoevropské cíle, ale i 
institucionální kapacity regionů v celé EU;

5. zdůrazňuje, že základem stávajících cílů 
v oblasti klimatu a energetiky a budoucích
cílů po roce 2020 by mělo být spravedlivé 
sdílení zátěže mezi jednotlivými 
evropskými regiony, které by měly mít 
možnost budoucího rozvoje; je proto pevně 
přesvědčen, že všechny víceleté finanční 
příděly musí zohledňovat nejen obecné 
celoevropské cíle, ale i institucionální 
kapacity regionů v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by do roku
2018 mělo být přezkoumáno veškeré 
přidělování prostředků v oblasti energie
v rámci politiky soudržnosti s ohledem na 
míru jejich využití;

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by do roku 
2018 mělo být přezkoumáno veškeré 
přidělování finančních prostředků 
tematickému zaměření na hospodářství 
s nízkými emisemi v rámci politiky 
soudržnosti s ohledem na míru jejich 
využití a mělo by být řádně přizpůsobeno 
nejpozději v rámci budoucího celkového 
přezkumu víceletého finančního rámce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by do roku 
2018 mělo být přezkoumáno veškeré 
přidělování prostředků v oblasti energie 
v rámci politiky soudržnosti s ohledem na 
míru jejich využití;

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by se měly 
zvážit i další podpůrné programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by do roku 
2018 mělo být přezkoumáno veškeré 
přidělování prostředků v oblasti energie 
v rámci politiky soudržnosti s ohledem na 
míru jejich využití;

6. s ohledem na rozsáhlé energetické 
projekty poukazuje na případné 
nedostatečné kapacity různých 
regionálních a místních orgánů, které by 
mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly 
být posíleny iniciativy JESSICA, ELENA
a IEE-MLEI;

Or. it
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Pozměňovací návrh 56
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

7. podporuje nové finanční nástroje 
(půjčky, úvěrové záruky a kapitál) 
a zdůrazňuje, že by měly být doplňkem 
k přímým grantům a spolufinancování 
energetických projektů, a nikoli tyto granty 
a spolufinancování nahrazovat; upozorňuje 
členské státy a Komisi na skutečnost, že 
jednotlivci, malá a střední města 
a venkovská společenství by měla být 
způsobilá pro přímou finanční pomoc 
v oblasti energetické účinnosti 
a renovačních projektů, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít 
administrativní kapacitu nezbytnou pro 
plné využití jiných finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům a 
spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 

7. upozorňuje členské státy a Komisi na 
skutečnost, že jednotlivci, malá a střední 
města a venkovská společenství by měla 
být způsobilá pro přímou finanční pomoc 
v oblasti energetické účinnosti 
a renovačních projektů, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít 
dostatečnou administrativní kapacitu pro 
plné využití jiných finančních nástrojů;
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energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, stejně jako transregionálních 
a přeshraničních projektů, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít 
dostatečnou administrativní kapacitu pro 
plné využití jiných finančních nástrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 7. podporuje nové finanční nástroje pro 
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energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti, využívání 
obnovitelných zdrojů energie
a renovačních projektů, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít 
dostatečnou administrativní kapacitu pro 
plné využití jiných finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by mohla získat přímou 
finanční pomoc v oblasti energetické 
účinnosti a renovačních projektů, ale že je 
třeba je podporovat, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít 
dostatečnou administrativní kapacitu pro 
plné využití jiných finančních nástrojů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 61
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů;

7. podporuje nové finanční nástroje pro 
energetické projekty a zdůrazňuje, že by 
měly být doplňkem k přímým grantům 
a spolufinancování energetických projektů, 
a nikoli tyto granty a spolufinancování 
nahrazovat; upozorňuje členské státy 
a Komisi na skutečnost, že jednotlivci, 
malá a střední města a venkovská 
společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti 
energetické účinnosti a renovačních 
projektů, neboť je pravděpodobné, že 
nebudou mít dostatečnou administrativní 
kapacitu pro plné využití jiných finančních 
nástrojů; navrhuje v této souvislosti 
Komisi, že by bylo vhodné vypracovat 
strategii energetické účinnosti pro menší 
města;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že iniciativy na podporu 
místních a regionálních kapacit týkajících 
se úspor energie by měly být podporovány 
mimo jiné investicemi z EFRR a ESF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dohody o partnerství Spolupráce s členskými státy a regiony

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dohody o partnerství Smlouvy o partnerství

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění;

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být vedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění;

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění; 
podporuje proto víceúrovňový 
a decentralizovaný přístup k energetické 
politice a energetické účinnosti, včetně 
Paktu primátorů a dalšího rozvoje 
iniciativy „inteligentní města“;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění;

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění; žádá 
proto, aby se posílila zásada partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění;

8. konstatuje, že pro řádné provádění 
projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány 
o dohodách o partnerství tak, aby jim byla 
poskytnuta skutečná možnost ovlivnit své 
cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění
a podporovat nejlepší řešení na místní 
a regionální úrovni prostřednictvím 
informačních kampaní; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že mechanismy 
financování v rámci politiky soudržnosti by 
měly zajistit, aby byly plně zohledněny 
odlišné hospodářské, sociální a územní 
rysy jednotlivých regionů;

9. poukazuje na to, že mechanismy 
financování v rámci politiky soudržnosti by 
měly zajistit, aby byly plně zohledněny 
odlišné hospodářské, sociální a územní 
rysy jednotlivých regionů; zdůrazňuje 
v této souvislosti úlohu regionů 
nacházejících se na vnějších hranicích 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 
stanovené ve společném strategickém 
rámci by měly být uplatňovány flexibilně 
v rámci dohod o partnerství tak, aby se 
členské státy mohly vydat za cíli pro rok 
2020 po individuální vnitrostátní cestě;

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 
stanovené ve stávajících návrzích pro 
příští programové období víceletého 
finančního rámce by měly být 
uplatňovány flexibilně v rámci dohod 
o partnerství tak, aby se členské státy 
mohly vydat za cíli pro rok 2020 po 
individuální vnitrostátní cestě;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 
stanovené ve společném strategickém 
rámci by měly být uplatňovány flexibilně 
v rámci dohod o partnerství tak, aby se 
členské státy mohly vydat za cíli pro rok 
2020 po individuální vnitrostátní cestě;

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 
stanovené ve společném strategickém 
rámci by měly být uplatňovány flexibilně 
v rámci dohod o partnerství tak, aby se 
členské státy mohly vydat za cíli pro rok 
2020 a cíli politiky soudržnosti po 
individuální vnitrostátní cestě;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, 
účelové vymezení a další tematické cíle 
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stanovené ve společném strategickém 
rámci by měly být uplatňovány flexibilně 
v rámci dohod o partnerství tak, aby se
členské státy mohly vydat za cíli pro rok 
2020 po individuální vnitrostátní cestě;

stanovené v nařízení o společných 
ustanoveních by měly být uplatňovány 
flexibilně v rámci smluv o partnerství tak, 
aby regiony mohly splnit cíle pro rok 2020 
co nejúčinnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co 
nejširší specifikace a definice 
u energetických projektů, které jsou 
navrhovány na financování v rámci 
politiky soudržnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co 
nejširší specifikace a definice 
u energetických projektů, které jsou 
navrhovány na financování v rámci 
politiky soudržnosti;

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co 
nejširší kritéria pro posuzování cílů
energetických projektů, které jsou 
navrhovány na financování v rámci 
politiky soudržnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co 
nejširší specifikace a definice 
u energetických projektů, které jsou 
navrhovány na financování v rámci 
politiky soudržnosti;

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co 
nejširší specifikace a definice 
u energetických projektů, které jsou 
navrhovány na financování v rámci 
politiky soudržnosti; konstatuje zejména, 
že odlišné zeměpisné podmínky 
neumožňují uplatňovat ve všech 
regionech jednotnou energetickou 
politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Ana Miranda

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy; zdůrazňuje, že těžba břidlicového 
plynu poskytne některým regionům nejen 
zásobování energií, ale bude i zdrojem 
regionálního rozvoje, což je v současné 
krizi v Evropě ještě potřebnější; konstatuje 
také, že břidlicový plyn umožní těm 
regionům, kde jsou hlavními zdroji 
energie fosilní paliva, jako je uhlí a ropa, 
snížit jejich emise přechodem k zemnímu 
plynu; zdůrazňuje, že Evropa by měla 
podporovat diverzifikaci energie a neměla 
by klást překážky jakýmkoli způsobům 
umožňujícím dosáhnout hospodářství 
s nízkými emisemi; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi 
a obnovitelné zdroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 80
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že je třeba podporovat 
přechod k nízkouhlíkovým zdrojům 
prostřednictvím opatření ke zlepšení 
účinnosti a ekologické udržitelnosti 
výroby, přepravy a spotřeby energie 
a prostřednictvím podpory obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 81
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnohé
regiony jsou stále závislé na fosilních 
palivech; je proto přesvědčen, že je třeba
posílit úsilí o dosažení nízkouhlíkového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, 
včetně zdrojů přechodné povahy, pokud je 
prokázáno, že nemají vedlejší účinky nebo 
negativní dopad na území, kde jsou 
vyráběny nebo využívány, ani na jeho 
obyvatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnohé
regiony jsou stále závislé na fosilních 
palivech; je proto přesvědčen, že je třeba 
posílit úsilí o dosažení hospodářství 
založeného na obnovitelných zdrojích 
energie; zdůrazňuje, že je třeba ukončit 
dodávky fosilních paliv a že je třeba 
stanovit opatření v oblasti vzdělávání 
a v dalších oblastech, která pomohou 
pracovníkům přizpůsobit se novým 
ekologickým pracovním místům ve 
vznikajících odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že všechny tyto 
regiony je třeba povzbuzovat, aby 
využívaly zdroje energie, které jsou 
v souladu s cíli inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy; je si vědom nedávných reakcí, 
které se týkaly případných dopadů těžby 
břidlicového plynu, a navrhuje, aby 
členské státy zahájily veřejné konzultace 
s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde 
o metody těžby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech; 
je proto přesvědčen, že by měly být 
přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale 
veškeré zdroje s nízkými emisemi, jako je 
břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné 
povahy;

12. konstatuje, že zatímco členské státy 
mění svou skladbu zdrojů energie 
v souladu s klimatickými cíli EU, mnoho 
regionů je závislých na fosilních palivech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že místní zdroje energie 
je třeba volit obezřetně a takovým 
způsobem, aby se zajistilo, že co nejlépe 
vyhovují povaze místní krajiny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 88
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je toho názoru, že je třeba zavést na 
evropské úrovni jednotná pravidla 
a mechanismus, který umožní příslušným 
orgánům přístup k informacím z celé 
Unie s cílem důkladně porozumět změnám 
na trhu s energií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 89
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby poskytla na 
základě důkladných studií a analýzy 
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jednotlivých případů stanovisko, zda by 
měla být povolena výroba zemního plynu 
z břidlice a za jakých podmínek; domnívá 
se, že dokud nebudou zavedeny konkrétní 
právní předpisy EU, neměla by se tato 
činnost provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. domnívá se, že politika soudržnosti 
může mít klíčovou úlohu při využívání 
potenciálu inovací, výzkumu a vývoje, 
takže budoucí změny v energetice mohou 
být příležitostí pro oživení ekonomické síly 
Unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že je nezbytné 
podporovat výzkum a inovace v odvětví 
energetiky jako nástroj pro zajištění 
nových, bezpečných, spolehlivých, 
konkurenceschopných a udržitelných 
zdrojů energie; zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti může mít v této oblasti 
významnou úlohu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi; zdůrazňuje, že příhraniční 
regiony by měly být začleněny do systému 
EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na 
obou stranách hranice; zdůrazňuje, že na 
toto financování by se měla vztahovat 
pravidla EU pro energetický trh;

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi; zdůrazňuje, že příhraniční 
regiony by měly být začleněny do systému 
EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na 
obou stranách hranice; zdůrazňuje, že na 
toto financování by se měla vztahovat 
pravidla EU pro energetický trh, včetně 
třetího souboru předpisů v oblasti 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi; zdůrazňuje, že příhraniční 
regiony by měly být začleněny do systému 
EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na 
obou stranách hranice; zdůrazňuje, že na 
toto financování by se měla vztahovat 
pravidla EU pro energetický trh;

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi; zdůrazňuje, že udržitelný 
rozvoj by měl být zaručen na obou 
stranách hranice; zdůrazňuje, že na toto 
financování by se měla vztahovat pravidla 
EU pro energetický trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi; zdůrazňuje, že příhraniční 
regiony by měly být začleněny do systému 
EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na 
obou stranách hranice; zdůrazňuje, že na 
toto financování by se měla vztahovat 
pravidla EU pro energetický trh;

13. podporuje využívání fondů politiky 
soudržnosti a energetické politiky pro 
přeshraniční projekty s partnerskými 
třetími zeměmi a propojení národních sítí; 
zdůrazňuje, že příhraniční regiony by měly 
být začleněny do systému EU s cílem 
zajistit udržitelný rozvoj na obou stranách 
hranice; zdůrazňuje, že na toto financování 
by se měla vztahovat pravidla EU pro 
energetický trh;

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje zavádění přeshraničních 
strategií pro efektivní výrobu, distribuci 
a využívání energie v rámci cíle evropské 
územní spolupráce a nástroje pro 
propojení Evropy; zdůrazňuje, že je 
důležité přizpůsobit evropské předpisy 
týkající se správců energetických 
infrastruktur přeshraničnímu kontextu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 14



AM\920967CS.doc 47/64 PE501.895v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že finanční prostředky 
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely školení malých 
a středních podniků a jednotlivců v oblasti 
vnitrostátních systémů obnovitelné energie; 
konstatuje, že je to zapotřebí zejména 
v těch členských státech, kde byl schválen 
systém osvědčení o původu;

14. je přesvědčen, že finanční prostředky
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely školení malých a 
středních podniků a jednotlivců v oblasti 
vnitrostátních systémů obnovitelné energie; 
konstatuje, že je to zapotřebí zejména 
v těch členských státech, kde byl schválen 
systém osvědčení o původu, což by mohlo 
zvýhodňovat pouze rozsáhlé projekty 
v oblasti energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že finanční prostředky 
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely školení malých a 
středních podniků a jednotlivců v oblasti 
vnitrostátních systémů obnovitelné energie; 
konstatuje, že je to zapotřebí zejména 
v těch členských státech, kde byl schválen 
systém osvědčení o původu;

14. je přesvědčen, že finanční prostředky 
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely řádného informování
malých a středních podniků a jednotlivců 
v oblasti vnitrostátních systémů 
obnovitelné energie; konstatuje, že je to 
zapotřebí zejména v těch členských 
státech, kde byl schválen systém osvědčení 
o původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že finanční prostředky 
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely školení malých 
a středních podniků a jednotlivců v oblasti 
vnitrostátních systémů obnovitelné energie; 
konstatuje, že je to zapotřebí zejména 
v těch členských státech, kde byl schválen 
systém osvědčení o původu;

14. je přesvědčen, že finanční prostředky 
v rámci politiky soudržnosti by měly být 
k dispozici pro účely strukturovaného 
předávání informací místním 
a regionálním orgánům, malým 
a středním podnikům a jednotlivcům 
v oblasti vnitrostátních systémů 
obnovitelné energie; konstatuje, že je to 
zapotřebí zejména v těch členských 
státech, kde byl schválen systém osvědčení 
o původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k plnému využívání synergií 
mezi veřejnými a soukromými finančními 
prostředky při financování energetických 
projektů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 100
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje přezkum směrnice EU o 
DPH (2006/112/ES) tak, aby umožňovala 
snížení sazby DPH na regionální a místní 
projekty, jejichž cílem je zvyšovat 

15. podporuje přezkum směrnice EU 
o DPH (2006/112/ES) tak, aby umožňovala 
snížení sazby DPH na regionální, místní
a přeshraniční projekty, jejichž cílem je 
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energetickou účinnost, a na nákup 
produktů nejvyšší třídy energetické 
účinnosti podle směrnice 2010/30/EU;

zvyšovat energetickou účinnost, a na nákup 
produktů nejvyšší třídy energetické 
účinnosti podle směrnice 2010/30/EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
které by mohly spadat pod směrnici 
2003/87/ES, z EFRR a z FS by 
pravděpodobně mělo nepřiměřený účinek 
na méně rozvinuté regiony a mohlo by 
zpomalit jejich přechod mezi regiony 
s nízkými emisemi; žádá Komisi, aby dále 
vyjasnila a definovala, která odvětví 
energetiky by nebyla způsobilá pro 
financování v rámci politiky soudržnosti 
a aby zrušila toto vyloučení u projektů 
probíhajících v konvergenčních regionech;

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
které by mohly spadat pod směrnici 
2003/87/ES, z EFRR a z Fondu 
soudržnosti by pravděpodobně mělo 
nepřiměřený účinek na méně rozvinuté 
regiony a mohlo by zpomalit jejich 
přechod mezi regiony s nízkými emisemi; 
žádá Komisi, aby dále vyjasnila 
a definovala, která odvětví energetiky by 
nebyla způsobilá pro financování v rámci 
politiky soudržnosti a aby zrušila toto 
vyloučení u projektů probíhajících 
v konvergenčních regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
které by mohly spadat pod směrnici
2003/87/ES, z EFRR a z FS by 
pravděpodobně mělo nepřiměřený účinek 
na méně rozvinuté regiony a mohlo by 
zpomalit jejich přechod mezi regiony 

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
jejichž cílem je snížení emisí skleníkových 
plynů, z EFRR a z FS se musí týkat pouze 
zařízení uvedených na seznamu v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, aby nemělo
nepřiměřený účinek na méně rozvinuté 
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s nízkými emisemi; žádá Komisi, aby dále 
vyjasnila a definovala, která odvětví 
energetiky by nebyla způsobilá pro 
financování v rámci politiky soudržnosti a 
aby zrušila toto vyloučení u projektů 
probíhajících v konvergenčních regionech;

regiony a nezpomalilo jejich přechod mezi 
regiony s nízkými emisemi; žádá Komisi, 
aby dále vyjasnila a definovala, která 
odvětví energetiky by nebyla způsobilá pro 
financování v rámci politiky soudržnosti 
a aby zrušila toto vyloučení u projektů 
probíhajících v konvergenčních regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
které by mohly spadat pod směrnici 
2003/87/ES, z EFRR a z FS by 
pravděpodobně mělo nepřiměřený účinek 
na méně rozvinuté regiony a mohlo by 
zpomalit jejich přechod mezi regiony 
s nízkými emisemi; žádá Komisi, aby dále 
vyjasnila a definovala, která odvětví 
energetiky by nebyla způsobilá pro 
financování v rámci politiky soudržnosti a 
aby zrušila toto vyloučení u projektů 
probíhajících v konvergenčních regionech;

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, 
které by mohly spadat pod směrnici 
2003/87/ES, z EFRR a z podpory z FS by 
pravděpodobně mělo nepřiměřený účinek 
na méně rozvinuté regiony a mohlo by 
zpomalit jejich přechod mezi regiony 
s nízkými emisemi; žádá Komisi, aby dále 
vyjasnila a definovala, která odvětví 
energetiky by nebyla způsobilá pro 
financování v rámci politiky soudržnosti a 
aby zrušila toto vyloučení u projektů 
probíhajících v konvergenčních regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že ústřední vytápění 
a zařízení na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla jsou velmi rozšířená 
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zejména ve střední a východní Evropě; je 
přesvědčen, že jejich modernizace 
a modernizace distribuční sítě a případně 
zahájení provozu nových vysoce účinných 
zařízení by mělo kladný vliv na životní 
prostředí, a mělo by proto být 
podporováno z prostředků politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že zeměpisné překážky 
charakteristické pro ostrovní a horská 
území komplikují jejich začlenění do 
energetické sítě Unie; žádá Komisi 
a Radu, aby budoucí politika soudržnosti 
po roce 2013 věnovala zvláštní pozornost 
regionům se specifickými zeměpisnými 
a demografickými rysy, jako jsou ostrovy, 
horské regiony a regiony s nízkou 
hustotou obyvatel, s cílem dosáhnout větší 
diverzifikace zdrojů energie a více 
podporovat obnovitelné zdroje energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
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zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby;

zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby; konstatuje, že stávající politika 
soudržnosti se ve financování energetiky 
zaměřuje především na obnovitelné zdroje 
energie, avšak tyto zdroje energie jsou 
podporovány již z programů EU 
a členských států, které se na ně zaměřují, 
například prostřednictvím tarifů 
výkupních cen; konstatuje, že z této 
skutečnosti vyplývají otázky týkající se 
kolektivního dopadu financování 
z prostředků soudržnosti v souvislosti 
s rozvojem obnovitelných zdrojů energie 
v jednotlivých regionech; je přesvědčen, 
že je proto třeba dosáhnout vyváženějšího 
přístupu a vyčlenit větší část finančních 
prostředků na projekty v oblasti 
energetické účinnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby;

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti výroby energie, tak v oblasti její 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby;

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby, stejně jako rozvoj partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v oblasti 
výzkumu a inovací s cílem nalézt pro tuto 
oblast nejlepší řešení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti její 
výroby;

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována 
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU by 
měla podporovat energetickou účinnost jak 
ve fázi výroby energie, tak ve fázi její 
distribuce a spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost 
je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš 
důležitá a že by měla být prosazována
především v rámci struktury tematického 
zaměření; je přesvědčen, že opatření EU 
by měla podporovat energetickou účinnost 
jak v oblasti spotřeby energie, tak v oblasti 
její výroby;

17. je pevně přesvědčen, že energetická 
účinnost a obnovitelné zdroje energie jsou
pro cíle EU v oblasti energie a klimatu 
nanejvýš důležité a že by měly být 
prosazovány především v rámci struktury 
tematického zaměření a operačních 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je toho názoru, že inteligentní 
využívání finančních prostředků 
Společenství v nadcházejícím 
programovém období 2014–2020 umožní 
dosáhnout 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti, a tak splnit i cíle Evropské unie 
v oblasti udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti; zdůrazňuje, že 
snižování spotřeby prostřednictvím 
energetické účinnosti je nejudržitelnější 
způsob, jak omezovat závislost na 
fosilních palivech, což umožní snížit dovoz 
o přibližně 25 %;

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Jens Nilsson

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

17a. považuje za věc prvořadé důležitosti, 
aby investice směřovaly do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných 
zdrojů energie, zejména v oblasti bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. domnívá se, že pro Evropskou unii je 
nezbytná úzká spolupráce v oblasti 
energetické infrastruktury a přiměřeného 
financování na úrovni EU; poukazuje na 
to, že je třeba podněcovat investice do 
odvětví energetiky, včetně investic 
soukromého sektoru, poskytováním 
nezbytné politické a správní podpory, 
určité míry financování a veřejných záruk 
nebo inovativních forem financování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že každá energetická 
politika EU vyžaduje rozvoj místních 
a regionálních inteligentních distribučních 
a přenosových sítí pro elektřinu a plyn, a to 
společně se zařízeními pro skladování 
plynu; je přesvědčen, že tematické 
zaměření v oblasti energií by mělo 

18. zdůrazňuje, že každá energetická 
politika EU vyžaduje rozvoj místních 
a regionálních inteligentních distribučních 
a přenosových sítí pro elektřinu; je 
přesvědčen, že tematické zaměření 
v oblasti energií by mělo podpořit 
budování a obnovu sítě;
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podpořit budování a obnovu sítě;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že každá energetická 
politika EU vyžaduje rozvoj místních 
a regionálních inteligentních 
distribučních a přenosových sítí pro 
elektřinu a plyn, a to společně 
se zařízeními pro skladování plynu; je 
přesvědčen, že tematické zaměření 
v oblasti energií by mělo podpořit 
budování a obnovu sítě;

18. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet místní 
a regionální inteligentní distribuční 
a přenosové sítě pro elektřinu, a to 
společně se zařízeními pro její skladování; 
je přesvědčen, že tematické zaměření 
v oblasti energií by mělo podpořit 
budování a obnovu sítě pro obnovitelné 
zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že každá energetická 
politika EU vyžaduje rozvoj místních 
a regionálních inteligentních distribučních 
a přenosových sítí pro elektřinu a plyn, a to 
společně se zařízeními pro skladování 
plynu; je přesvědčen, že tematické 
zaměření v oblasti energií by mělo 
podpořit budování a obnovu sítě;

18. zdůrazňuje, že každá energetická 
politika EU vyžaduje rozvoj 
integrovaného a navzájem propojeného 
energetického systému a místních 
a regionálních inteligentních distribučních 
a přenosových sítí pro elektřinu a plyn, a to 
společně se zařízeními pro skladování 
plynu; je přesvědčen, že tematické 
zaměření v oblasti energií by mělo 
podpořit budování a obnovu sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že s ohledem na 
regionální poptávku by se financování 
obnovitelných zdrojů energie mělo 
primárně zaměřovat na místní distribuci 
vyrobené elektřiny/paliv a na malé 
projekty v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie; konstatuje, že rozsáhle projekty 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie se 
často zaměřují na přenos této energie 
mimo region, kde byla vyrobena, nebo 
narážejí na skutečnost, že místní sítě 
nemají dostatečnou kapacitu, aby 
absorbovaly tuto přerušovanou energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na to, že politika 
soudržnosti by měla přispívat k vyvážení 
energetických toků přes hranice 
členských států s cílem zabránit možné 
hrozbě výpadku elektřiny (např. 
prostřednictvím transformátorů);

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Wojciech Michał Olejniczak
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro šetření energií
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
které by mohlo vyžadovat inovační 
systémy financování; podporuje kroky, 
které by usnadnily přístup venkovských 
oblastí k novým technologiím;

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro úspory energie
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
což by mohlo vyžadovat inovační systémy 
financování; podporuje kroky, které by 
usnadnily přístup venkovských oblastí 
k novým technologiím, zejména v oblasti 
mikrogenerace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 120
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro šetření energií
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
které by mohlo vyžadovat inovační 
systémy financování; podporuje kroky, 
které by usnadnily přístup venkovských 
oblastí k novým technologiím;

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro úspory energie
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
což by mohlo vyžadovat inovační systémy 
financování, neboť v těchto společenstvích 
neexistují finanční instituce schopné 
podporovat podobné projekty; podporuje 
kroky, které by usnadnily přístup 
venkovských oblastí k novým 
technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jens Nilsson
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro šetření energií
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
které by mohlo vyžadovat inovační 
systémy financování; podporuje kroky, 
které by usnadnily přístup venkovských 
oblastí k novým technologiím;

19. konstatuje nutnost energetické 
účinnosti a rozvoje obnovitelné energie 
také ve venkovských oblastech; zdůrazňuje 
rostoucí potenciál pro úspory energie
v domácnostech ve venkovských oblastech, 
což by mohlo vyžadovat inovační systémy 
financování; podporuje kroky, které by 
usnadnily přístup venkovských oblastí 
k novým technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že se dosud 
nevyužívá potenciál energetické účinnosti 
ve stavebnictví a v dopravě, kde investice 
do vytápění budov a energeticky účinné 
veřejné dopravy představují příležitost pro 
zvýšení počtu pracovních míst v těchto 
odvětvích; domnívá se, že by v tomto 
ohledu měly být stanoveny víceleté cíle;

Or. pl

Pozměňovací návrh 123
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. konstatuje, že investice do 
energeticky účinné dopravy by měly 
přihlížet k potřebě snižovat znečištění 
a hluk, a to zejména v městských 
oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy a je toho 
názoru, že by měla být zintenzivněna 
opatření na podporu účinnosti zdrojů 
a recyklace materiálů;

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy a je toho 
názoru, že by měla být zintenzivněna 
opatření na podporu účinnosti zdrojů 
a recyklace materiálů; zdůrazňuje riziko 
přesouvání zdrojů emisí CO2 a jeho dopad 
na regionální rozvoj a sociální 
soudržnost, a domnívá se proto, že je třeba 
zajistit rovnováhu mezi uplatňováním 
našich cílů v oblasti klimatu a zajištěním 
zásobování evropských regionů energií, 
což je nezbytná podmínka pro udržitelný 
a konkurenceschopný růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy a je toho 
názoru, že by měla být zintenzivněna 
opatření na podporu účinnosti zdrojů 
a recyklace materiálů;

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy a je toho 
názoru, že by měla být zintenzivněna 
opatření na podporu rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie, účinnosti zdrojů 
a recyklace materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy a je toho 
názoru, že by měla být zintenzivněna 
opatření na podporu účinnosti zdrojů 
a recyklace materiálů;

20. upozorňuje na nevyváženost ve 
využívání udržitelných zdrojů mezi 
jednotlivými členskými státy; zdůrazňuje 
možné úspory z rozsahu, kterých lze 
dosáhnout díky přeshraniční spolupráci 
v oblasti udržitelného využívání zdrojů 
a energetické účinnosti; je toho názoru, že 
by měla být zintenzivněna opatření na 
podporu účinnosti zdrojů a recyklace 
materiálů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. podporuje využití finančních 
prostředků politiky soudržnosti na
zajištění co nejrychlejšího odstranění 
všech energetických výsep v EU;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. Konkurenceschopnost, pracovní 
místa a boj s energetickou chudobou
zdůrazňuje, že investice do energetické 
infrastruktury a energeticky účinného 
stavebnictví a dopravy přímo povedou 
k vytváření nových pracovních míst;

Or. pl

Pozměňovací návrh 129
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. podporuje rozvoj inovativních 
a ekologických řešení umožňujících zvýšit 
hospodářskou konkurenceschopnost 
evropských regionů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 130
Wojciech Michał Olejniczak

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

20d. vyzývá k celoevropské výměně 
osvědčených postupů, aby bylo možné 
sledovat dopad energetických politik na 
energetickou chudobu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 131
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi.

21. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a Výboru 
regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá Komisi, aby zajistila 
přizpůsobení politiky v oblasti energetiky 
venkovským oblastem prostřednictvím 
komplexnějšího a koordinovaného řešení 
problémů a šancí, kterým venkovské 
oblasti čelí, pokud jde o využívání 
a výrobu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie může být novým zdrojem 
příjmů, pracovních míst a obchodních 
příležitostí, inovace produktů, posílení 
společenství a dostupné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. zdůrazňuje, že ze zřejmých 
finančních důvodů nebude síť zemního 
plynu nikdy pokrývat určité části 
venkovského území v EU, a proto by LPG 
a LNG mohly hrát podpůrnou úlohu pro 
zdroje obnovitelné energie v těchto 
nezasíťovaných oblastech, vzhledem 
k tomu, že poskytují stejné ekologické 
výhody jako zemní plyn. 

Or. en


