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Pozměňovací návrh 1
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie; navíc se tím zajistí 
diverzifikace dodávek energie a přispěje to 
k energetické bezpečnosti, přičemž se 
vytvoří nová pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc posílí 
konkurenceschopnost a vytváří udržitelná 
pracovní místa;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa; kromě toho se tak sníží závislost 
Evropy na konvenční energii, neboť se 
zaručí bezpečné, nezávislé a 
diverzifikované dodávky energie pro 
Evropu s nízkými emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných a dalších nízkoemisních 
zdrojů energií a jejich využívání podporuje 
hospodářský rozvoj, nové inovace a 
udržitelný rozvoj v regionech Evropské 
unie, a navíc vytváří pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
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inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

inovace, sociální konvergenci regionů a 
udržitelný rozvoj v regionech Evropské 
unie, a navíc vytváří pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský a sociální rozvoj, 
inovace a udržitelný rozvoj, tvorbu 
pracovních míst, územní soudržnost a 
snížení energetické chudoby v regionech 
Evropské unie a navíc zlepší lidské zdraví 
a dobré životní podmínky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a udržitelný rozvoj v regionech 
Evropské unie, a navíc vytváří pracovní 
místa;

1. zdůrazňuje, že investice do 
obnovitelných energií a jejich využívání 
podporuje hospodářský rozvoj, nové 
inovace a technologie a udržitelný rozvoj v 
regionech Evropské unie, a navíc vytváří 
stálá pracovní místa, zejména v malých a 
středních podnicích na celém území Unie, 
což přispívá k rozvoji a napomáhá ukončit 
specifickou sociální a geografickou 
zranitelnost;
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Or. es

Pozměňovací návrh 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 1 – odrážka 1 (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o úloze politiky 
soudržnosti EU v uplatňování nové 
evropské energetické politiky;
(Toto znění by mělo být uvedeno před 
prvním odstavcem.)

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a 
cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči 
životnímu prostředí, jsou nezbytné pro 
konkurenceschopnost našich regionů a 
evropského průmyslu; podtrhuje proto, že 
transformace systému dodávek energie a 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně 
z hlediska nákladů a zároveň nesmí 
ohrozit bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Younous Omarjee
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že v odvětví obnovitelné 
energie bylo vytvořeno přibližně půl 
milionu pracovních míst a že intenzivnější 
rozvoj tohoto odvětví by mohl do roku 
2030 vést k vytvoření dalších 3 milionů 
pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby nadále 
podporovaly investice do obnovitelných 
zdrojů energie a energetické konvergence, 
a lituje trendu směrem k rušení pobídek 
pro obnovitelné energie ve prospěch 
jiných zdrojů energie, které jsou z 
environmentálního a socio-ekonomického 
hlediska méně udržitelné; 

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
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skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala v souladu 
s pokrokem směrem k vyššímu 
procentnímu financování, jehož je třeba 
dosáhnout u energeticky účinných 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby evropská politika 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 2. domnívá se, že regionální politika EU 
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hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala; 

hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě a také 
v oblasti služeb týkajících se elektřiny 
a přepravy energie; vítá skutečnost, že 
působnost iniciativ v oblasti politiky 
soudržnosti a regionální politiky, které 
podporují využívání obnovitelné energie se 
i nadále rozšiřuje; považuje zejména za 
důležité, aby politika Komise směřovala k 
tomu, aby se míra financování v příštím 
období dále zvyšovala;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje s cílem, aby 
energie z obnovitelných zdrojů plně 
přispívala k cílům energetické politiky EU 
a aby se cíle EU v oblasti energetiky 
prováděly v celé EU; považuje zejména za 
důležité, aby politika Komise směřovala k 
tomu, aby se míra financování v příštím 
období dále zvyšovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala; považuje 
za nezbytné, aby byly v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie na období 
po roce 2020 stanoveny ambiciózní 
závazné cíle za účelem podpory přechodu 
k širšímu užívání výhradně ekologických 
a obnovitelných druhů energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
v příštím období dále zvyšovala;

2. domnívá se, že regionální politika EU 
hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá 
skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, 
které podporují využívání obnovitelné 
energie se i nadále rozšiřuje; považuje 
zejména za důležité, aby politika Komise 
směřovala k tomu, aby se míra financování 
na příští období 2014–2020 dále zvyšovala 
s cílem zajistit, aby Evropská unie měla 
dostatečné finanční prostředky;

Or. es
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Pozměňovací návrh 18
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

domnívá se, že pro získání veškerého 
prospěchu z výhod poskytovaných 
obnovitelnými zdroji energie je zapotřebí 
úzké spolupráce v oblasti energetické 
infrastruktury a dodatečného evropského 
financování nových technologií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že inteligentní využívání 
financování Společenství na příští 
programové období 2014–2020 umožní 
dosáhnout cíle, jímž je zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie na 20 %, a 
zároveň také cílů udržitelnosti a 
konkurenceschopnosti v Evropské unii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že místní a regionální 
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orgány mohou hrát hlavní úlohu při 
rozvoji obnovitelné energie a při přechodu 
na nízkouhlíkovou společnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. bere na vědomí, že obnovitelné energie 
získávají významnou podporu z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF); trvá však na tom, že částka na 
financování nových energetických kapacit 
ze strany ERDF je poněkud nízká, 
zejména pokud jde o podporu investic do 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
potenciál strukturálních fondů za účelem 
modernizace stávající energetické 
infrastruktury a obsluhy dobře propojené 
evropské infrastruktury s cílem začlenit 
obnovitelné energie do evropského trhu s 
energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam soukromých – a především 

3. domnívá se, že je správný čas se zasadit 
o zvýšení investic do posilování 
obnovitelných energií v regionech, spíše 
než fosilních paliv, bez ohledu na vyšší 
počáteční náklady; zdůrazňuje, že 
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evropských – investic a inovativních 
finančních nástrojů; aniž by zapomínal na 
významnou úlohu programu Horizont 
2020, zdůrazňuje dále, že výzkumné a 
rozvojové projekty podporované v rámci 
strukturálních fondů, a to zejména ty, které 
jsou uskutečňovány na místní úrovni, mají 
zásadní význam pro rozvoj evropského 
odvětví obnovitelných energií a při řešení 
konkrétních územních výzev;

investice ze společného strategického 
rámce by mohly významně napomoci při 
řešení výzev v oblasti obnovitelných 
energií podporou integrované produkce 
obnovitelné energie pomocí vytváření 
inteligentních rozvodných sítí 
uzpůsobených pro obnovitelné energie, 
možností skladování energie, inteligentní 
energetické infrastruktury v 
domácnostech a podnicích a zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny; 
aniž by zapomínal na významnou úlohu 
programu Horizont 2020, zdůrazňuje dále, 
že výzkumné a rozvojové projekty 
podporované v rámci strukturálních fondů, 
a to zejména ty, které jsou uskutečňovány 
na místní úrovni, mají zásadní význam pro 
rozvoj evropského odvětví obnovitelných 
energií a při řešení konkrétních územních 
výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam soukromých – a především 
evropských – investic a inovativních 
finančních nástrojů; aniž by zapomínal na 
významnou úlohu programu Horizont 
2020, zdůrazňuje dále, že výzkumné a 
rozvojové projekty podporované v rámci 
strukturálních fondů, a to zejména ty, které 
jsou uskutečňovány na místní úrovni, mají 
zásadní význam pro rozvoj evropského 
odvětví obnovitelných energií a při řešení 

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam soukromých investic a 
inovativních finančních nástrojů; aniž by 
zapomínal na významnou úlohu programu 
Horizont 2020, zdůrazňuje dále, že 
výzkumné a rozvojové projekty 
podporované v rámci strukturálních fondů, 
a to zejména ty, které jsou uskutečňovány 
na místní úrovni, mají zásadní význam pro 
rozvoj evropského odvětví energií, včetně 
obnovitelných, a při řešení konkrétních 
územních výzev; konstatuje, že regionální 



PE504.185v01-00 14/47 AM\925382CS.doc

CS

konkrétních územních výzev; a místní orgány musí hrát klíčovou úlohu 
při zavádění nejpotřebnějších inovací 
v odvětví energetiky, pokud má EU 
dosáhnout svých výsledků v oblasti 
obnovitelných energií a energetické 
účinnosti, a měly by mít reálnou možnost 
tyto cíle ovlivnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam soukromých – a především 
evropských – investic a inovativních 
finančních nástrojů; aniž by zapomínal na 
významnou úlohu programu Horizont 
2020, zdůrazňuje dále, že výzkumné a 
rozvojové projekty podporované v rámci 
strukturálních fondů, a to zejména ty, které 
jsou uskutečňovány na místní úrovni, mají 
zásadní význam pro rozvoj evropského 
odvětví obnovitelných energií a při řešení 
konkrétních územních výzev;

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií a při využívání 
jejich potenciálu energetické účinnosti; 
připomíná rovněž význam soukromých – a 
především evropských – investic a 
inovativních finančních nástrojů; aniž by 
zapomínal na významnou úlohu programu 
Horizont 2020, zdůrazňuje dále, že 
výzkumné a rozvojové projekty 
podporované v rámci strukturálních fondů, 
a to zejména ty, které jsou uskutečňovány 
na místní úrovni, mají zásadní význam pro 
rozvoj evropského odvětví obnovitelných
energií a při řešení konkrétních územních 
výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam soukromých – a především 
evropských – investic a inovativních 
finančních nástrojů; aniž by zapomínal na 
významnou úlohu programu Horizont 
2020, zdůrazňuje dále, že výzkumné a 
rozvojové projekty podporované v rámci 
strukturálních fondů, a to zejména ty, které 
jsou uskutečňovány na místní úrovni, mají 
zásadní význam pro rozvoj evropského 
odvětví obnovitelných energií a při řešení 
konkrétních územních výzev;

3. zdůrazňuje, že investice ze společného 
strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti 
obnovitelných energií; připomíná rovněž 
význam veřejných a soukromých – a 
především evropských – investic a 
inovativních finančních nástrojů; aniž by 
zapomínal na významnou úlohu programu 
Horizont 2020, zdůrazňuje dále, že 
výzkumné a rozvojové projekty 
podporované v rámci strukturálních fondů, 
a to zejména ty, které jsou uskutečňovány 
na místní úrovni, mají zásadní význam pro 
rozvoj evropského odvětví obnovitelných 
energií a při řešení konkrétních územních 
výzev;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že je zapotřebí podporovat 
činnost s cílem využít potenciál 
obnovitelné energie na ostrovech, kde je 
závislost na fosilních palivech zhoršena 
vzdálenosti a zeměpisnou izolací, přičemž 
by se mělo brát v úvahu, že je zapotřebí 
zahrnout do evropské energetické politiky 
nástroje, které umožní odpovídajícím 
způsobem řešit výzvy vyplývající 
z izolovaných energetických systémů; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 27
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam inteligentní 
infrastruktury v budoucnu – jak 
předpokládá návrh energetické politiky 
předložený Evropskou komisí – aby se 
vyřešila nerovnováha obnovitelných 
energií, které jsou k dispozici v celé EU, 
a aby byl vytvořen panevropský trh 
s energiemi, který tyto energie dokáže 
dodávat do všech regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vzhledem k tomu, že většina 
současných přístupů k výrobě energie 
z obnovitelných zdrojů nezohledňuje 
kritérium geografického umístění 
elektrárny a nebere v potaz výhody 
z hlediska nákladů, čímž se přechod na 
jiné zdroje energie v Evropě zbytečně 
prodražuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Petru Constantin Luhan

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

3a. je přesvědčen, že aby byla možná další 
integrace obnovitelných zdrojů energie, 
budou požadovány určité úpravy evropské 
energetické infrastruktury jak na úrovni 
přenosu energie, tak na úrovni distribuce;
doporučuje, aby budoucí plánování 
investic do infrastruktury z vnitrostátních 
zdrojů i ze zdrojů Společenství zohlednilo 
dlouhodobý scénář a zajistilo odhadované 
výsledky a dodatečné potřeby v oblasti 
technického rozvoje infrastruktury pro 
obnovitelné zdroje energie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nezbytné investovat 
do oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
aby se tak jejich cena mohla stát 
konkurenceschopnější a srovnatelnější ve 
vztahu k tradičním zdrojům energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit 
pobídky, zjednodušit strategie financování 
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a snížit náklady na transakce pro příjemce 
financování; zdůrazňuje, že regionální a 
vnitrostátní zúčastněné strany by měly být 
vybízeny k tomu, aby více investovaly do 
obnovitelných energií, a že tržní podmínky 
a regulační rámce by měly být méně 
komplikované; vybízí Evropskou komisi, 
členské státy a regulační orgány, aby 
zvýšily své úsilí o odstranění těchto 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. pokládá za nezbytné, aby investice do 
obnovitelných zdrojů energie byly 
doplněny investicemi do inteligentní a 
vzájemně propojené distribuční sítě, 
včetně inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 
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např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 
a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na 
podporu přijetí obnovitelné energie;

např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat menší a 
decentralizované investiční projekty v 
oblasti obnovitelné energie s cílem 
dosáhnout lepšího výsledku a že projekty 
programu Inteligentní energie–Evropa by 
mohly být použity na podporu propojení 
projektů obnovitelné energie mezi malými 
venkovskými komunitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 
např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé 
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 
a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na 
podporu přijetí obnovitelné energie; 

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; naléhavě 
připomíná, že je zapotřebí dosáhnout 
pokroku v rozvoji a rozšíření vnitřního 
trhu s energií na úrovni EU; domnívá se, 
že např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé 
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 
a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na 
podporu přijetí obnovitelné energie; 

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Justina Vitkauskaite
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 
např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé 
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 
a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na 
podporu přijetí obnovitelné energie;

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury, zejména za 
účelem modernizace infrastruktury;
domnívá se, že např. financování z fondu 
evropská energetická pomoc na místní 
úrovni (ELENA) by mělo podporovat 
rozsáhlé investiční projekty v oblasti 
obnovitelné energie s cílem dosáhnout 
lepšího výsledku a že projekty programu 
Inteligentní energie–Evropa by mohly být 
použity na podporu přijetí obnovitelné 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 
např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé 
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 

4. zdůrazňuje, že využívání technologií v 
oblasti obnovitelné energie je třeba 
optimalizovat na základě dostupnosti 
obnovitelných zdrojů v regionu;
připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury, neboť zdroje 
jsou často vzdálené, a proto vyžadují 
značnou práci na rozvoji vedení pro 
přenos a distribuci; zdůrazňuje význam jak 
veřejného, tak i soukromého financování, 
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a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na 
podporu přijetí obnovitelné energie;

co se týče investic do energetické 
infrastruktury; domnívá se, že např. 
financování z fondu evropská energetická 
pomoc na místní úrovni (ELENA) by mělo 
podporovat rozsáhlé investiční projekty v 
oblasti obnovitelné energie s cílem 
dosáhnout lepšího výsledku a že projekty 
programu Inteligentní energie–Evropa by 
mohly být použity na podporu přijetí 
obnovitelné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že zvýšení produkce 
obnovitelných energií bude představovat 
výzvu z hlediska funkčnosti stávající 
energetické infrastruktury; zdůrazňuje 
význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do 
energetické infrastruktury; domnívá se, že 
např. financování z fondu evropská 
energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat rozsáhlé 
investiční projekty v oblasti obnovitelné 
energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku 
a že projekty programu Inteligentní 
energie–Evropa by mohly být použity na
podporu přijetí obnovitelné energie;

4. připomíná, že dosažení zvýšení 
produkce obnovitelných energií bude 
představovat výzvu z hlediska cíle 
integrovat obnovitelné energie, o nichž 
rozhodla EU, což vyžaduje velmi hustou 
přenosovou síť; zdůrazňuje význam 
zvyšování počtu i kapacity přeshraničních 
propojení a vnitřní přenosové 
infrastruktury; zdůrazňuje význam jak 
veřejného, tak i soukromého financování, 
co se týče investic do energetické 
infrastruktury; domnívá se, že např. 
financování z fondu evropská energetická 
pomoc na místní úrovni (ELENA) by mělo 
podporovat rozsáhlé investiční projekty v 
oblasti obnovitelné energie s cílem 
dosáhnout lepšího výsledku a že projekty 
programu Inteligentní energie–Evropa by 
mohly být použity na podporu většího 
přijetí a širšího využití obnovitelné 
energie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 38
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že s ohledem na 
regionální poptávku by se financování 
obnovitelných energií ze společného 
strategického rámce mělo primárně 
zaměřit na místní distribuci vyrobené 
elektřiny/paliv a na malé projekty v oblasti 
obnovitelných energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že v mnoha 
členských státech tvoří obnovitelné zdroje 
energie již více než 20 % trhu s energií, 
zatímco předpisy členských států týkající 
se tarifů výkupních cen a preferenčního 
zacházení vedou k narušování 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že nejúčelnější a 
nejkonkurenceschopnější místa s 
obnovitelnou energií v EU jsou v 
některých případech geograficky vzdálená 
od míst spotřeby a že je proto zapotřebí 
rozvíjet vhodné sítě pro přenos čisté 
energie; zdůrazňuje, že účelnou místní 
produkci obnovitelné energie je také třeba 
podporovat, aby se tak snížily ztráty při 
přenosu, zvýšila bezpečnost dodávek a 
podpořila regionální energetická 
soběstačnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. podporuje víceúrovňové řízení 
a decentralizovaný přístup k energetické 
politice a obnovitelným energiím, včetně 
Paktu primátorů a dalšího rozvoje 
iniciativy „inteligentní města“, jakož 
i prosazování nejlepších řešení na 
regionální a místní úrovni 
prostřednictvím informačních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá ke zrušení výjimek z unijního 
zákazu poskytovat státní pomoc 
obnovitelným energiím, které mají některé 
členské státy, a to s ohledem na případy 
narušování trhu, k nimž dochází v zemích, 
kde obnovitelné zdroje energie tvoří více 
než 20 % energetického trhu; kriticky se 
staví rovněž k preferenčním opatřením 
v oblasti výkupních cen energie 
z obnovitelných zdrojů v případě, že jejich 
podíl na trhu přesáhne určitou hranici, 
což může mít vliv na destabilizaci 
elektrické sítě a narušování hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na to, že významnou úlohu 
v budoucí politice obnovitelných energií 
by měla hrát také decentralizovaná 
produkce energie z obnovitelných zdrojů 
ve formě družstev občanů, kteří společně 
investují do výroby a dodávek obnovitelné 
energie ve svém vlastním prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. konstatuje, že rozsáhle projekty 
v oblasti obnovitelné 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 45
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam;

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam; lituje, že vzhledem k rostoucí 
závislost EU na dovážených fosilních 
palivech a k nedostatečné možnosti 
skladování energie jsou evropské regiony 
zranitelné také vůči krizím a 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam; 

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené v energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam; připomíná, že úsilí o nahrazení 
fosilní a dovážené energie evropskými 
zdroji obnovitelné energie vyprodukované 
na místní a regionální úrovni a také 
v rámci přeshraničních projektů 
spolupráce s cílem splnit cíle stanovené v
energetickém plánu do roku 2050 a ve 
strategii Evropa 2020 má v dlouhodobém 
horizontu velký význam;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; zdůrazňuje proto, 
že je životně důležité podporovat politiku 
v těchto oblastech, která je dlouhodobě 
udržitelná, a to prosazováním nových 
technologií a vytvářením ambiciózních 
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do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam; 

a konzistentních podpůrných schémat 
jakožto součásti úsilí o nahrazení fosilní a 
dovážené energie evropskými zdroji 
obnovitelné energie vyprodukované na 
místní úrovni s cílem splnit cíle stanovené 
v energetickém plánu do roku 2050 a ve 
strategii Evropa 2020; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam;

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené v energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má již v krátkodobém horizontu velký 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
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dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam;

dostatek vlastních zdrojů energie, i úlohu 
obnovitelných zdrojů; připomíná, že úsilí o 
nahrazení vysokouhlíkové a dovážené 
energie evropskými zdroji obnovitelné 
energie vyprodukované na místní úrovni s 
cílem splnit záměry stanovené ve 
energetickém plánu do roku 2050 a ve 
strategii Evropa 2020 má v dlouhodobém 
horizontu velký význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
významnou úlohu evropských 
obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu 
se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí 
o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie 
vyprodukované na místní úrovni s cílem 
splnit cíle stanovené ve energetickém plánu 
do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 
má v dlouhodobém horizontu velký 
význam;

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro 
potřeby regionálních ekonomik zajištěn 
dostatek vlastních zdrojů energie, i 
zaručení bezpečnosti dodávek energie 
v celé EU, jakož i významnou úlohu 
evropských obnovitelných zdrojů, a to 
včetně pomalu se obnovujících zdrojů; 
připomíná, že úsilí o nahrazení fosilní a 
dovážené energie evropskými zdroji 
obnovitelné energie vyprodukované na 
místní úrovni s cílem splnit cíle stanovené 
ve energetickém plánu do roku 2050 a ve 
strategii Evropa 2020 má v dlouhodobém 
horizontu velký význam;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Luís Paulo Alves

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

5a. je toho názoru, že evropské regiony 
potřebují větší flexibilitu, aby se 
adaptovaly a využívaly obnovitelné 
energie dostupné na jejich území, což 
vyžaduje plné využívání decentralizované 
produkce energie s cílem adaptovat se na 
varianty a využívat je tam, kde jsou 
dostupnější; zdůrazňuje, že by to mělo být 
provedeno pomocí decentralizovaného 
přístupu zaměřeného na inteligentní sítě a 
technologii a podporujícího propojení 
mezi inovací a investováním, a to 
udržitelným způsobem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k přezkumu plateb za kapacitu, 
které některé země plánují nebo již 
zavedly v případě konvenčních elektráren, 
aby zachovaly zásobování základní 
energií, což může být v rozporu s právními 
předpisy EU v oblasti hospodářské 
soutěže; vyzývá členské státy a výrobce 
energie, aby místo toho ve spolupráci 
s obnovitelnými zdroji energie v rámci 
vnitřního trhu zorganizovali na základě 
zásad volného trhu uskupení elektráren 
pro dodávky elektrické energie 
v základním zatížení; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala právní rámec pro vytvoření 
místních uskupení k zajištění dodávek 
elektrické energie v základním zatížení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k účinnějšímu využívání 
obnovitelných zdrojů energie v celé EU 
pomocí úsilí o vytvoření systému 
společných pobídek pro obnovitelné 
energie v celé EU, přičemž by na tomto 
základě byly využívány konkrétní druhy 
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 54
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že potenciální zdroje 
obnovitelné energie (vítr, voda, slunce, 
biomasa atd.) jsou ve většině regionů 
velmi početné; zdůrazňuje, že 
nejvzdálenější regiony se stávají 
výzkumnými ohnisky ideálními pro 
pozorování obnovitelné energie, pro její 
výzkum, inovaci, hodnocení a využívání;
vítá zejména záměr francouzských 
nejvzdálenějších regionů týkající se 
obnovitelných energií, a to zajišťovat do 
roku 2020 minimálně 50 % konečné 
spotřeby, což znamená, že by překročily cíl 
ve výši 20 % stanovený v rámci Strategie 
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EU 2020; domnívá se, že EU by měla 
využívat jedinečné výhody a zkušenost 
nejvzdálenějších regionů a zámořských 
zemí a území v oblasti udržitelné energie 
a podporovat vytváření sítí v ostrovních 
regionech za účelem výměny osvědčených 
postup a pokračování ve společných 
činnostech; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech;

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná, což znamená, že je 
nezbytná větší flexibilita; zdůrazňuje, že 
bioenergie může být velkým přínosem pro 
podporu řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a 
to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam energetických systémů 
na ostrovech a v odlehlých oblastech; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Jean-Jacob Bicep
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že 
bioenergie může být velkým přínosem pro 
podporu řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a 
to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech;

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
zdůrazňuje, že veřejného přijetí a 
rozvinutí obnovitelných zdrojů energie lze 
dosáhnout například prostřednictvím 
družstev za obnovitelnou energii;
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie vzhledem k 
zeměpisným rozdílům; domnívá se, že 
konkrétní silné stránky regionu by měly 
být zjišťovány a co nejlépe využívány; 
zdůrazňuje, že udržitelným způsobem 
využívaná bioenergie může přispět k 
podpoře řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a 
to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 



AM\925382CS.doc 33/47 PE504.185v01-00

CS

v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech; 

v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná, a z toho důvodu by měl 
být zaveden specifický program v oblasti 
energie, v souladu se směry programů 
POESI, jak k tomu Evropský parlament 
vyzval v Teixeirově zprávě o úloze politiky 
soudržnosti v nejvzdálenějších regionech 
Evropské unie v kontextu strategie EU 
2020 (2011/2195(INI)); zdůrazňuje, že 
bioenergie může být velkým přínosem pro 
podporu řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a 
to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech;

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na evropských projektech v oblasti energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech;

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 
zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná: pro rozvoj potenciálu v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie je 
zapotřebí zohlednit místní a regionální 
podmínky a zdroje; zdůrazňuje, že 
bioenergie může být velkým přínosem pro 
podporu řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a 
to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 

6. domnívá se, že co se týče regionálního a 
sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, 
protože posilují účast regionálních subjektů 
na projektech obnovitelné energie; 
poznamenává, že členské státy a regiony 
mají své silné stránky, co se týče zdrojů 
obnovitelné energie, a že vzhledem k 



AM\925382CS.doc 35/47 PE504.185v01-00

CS

zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech;

zeměpisným rozdílům nemůže být politika 
v oblasti obnovitelné energie ve všech 
regionech stejná; zdůrazňuje, že musí být 
zohledněny specifické podmínky regionů 
a jejich preference pro ty obnovitelné 
zdroje energie, které místním podmínkám 
nejlépe vyhovují za účelem dosažení cílů 
na rok 2020; zdůrazňuje, že bioenergie 
může být velkým přínosem pro podporu 
řízení v oblasti energetiky, hospodářského 
růstu a životaschopnosti, a to zejména v 
řídce obydlených regionech a venkovských 
oblastech, což mohou zajistit i jiné zdroje 
energie, jako je geotermální energie, 
větrná energie, zejména větrná energie na 
moři, energie vln a přílivu, které nabízejí 
účinná řešení, pokud jde o uspokojování 
potřeb nejzranitelnějších spotřebitelů, a 
pomáhají při tvorbě pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že bude nezbytný 
integrovaný přístup na regionální úrovni s 
cílem podporovat využívání obnovitelné 
energie; domnívá se, že do budování 
infrastruktury by měly být zapojeny různé 
subjekty, aniž by to znamenalo 
dodatečnou byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Joachim Zeller
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů; 

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
podporovat zavádění produkce
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
co nejvíce podporovat zavádění produkce
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti 
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů; 
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 co možná nejvíce 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 65
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty 7. zastává názor, že účinné projekty 
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obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti 
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; konstatuje, že je 
zapotřebí užší spolupráce v energetické 
politice se sousedními zeměmi EU 
prostřednictvím podpory výměny 
osvědčených postupů v celé EU a 
snižováním energetické nerovnováhy při 
využívání obnovitelných zdrojů mezi nimi;
upozorňuje na význam přeshraničních 
projektů v oblasti energetiky a domnívá se, 
že programy evropské regionální 
spolupráce, jakož i nástroj předvstupní 
pomoci (IPA) a evropský nástroj 
sousedství (ENI) by měly být využívány ve 
své celé šíři s cílem pomoci odstartovat 
projekty v oblasti obnovitelné energie; 
zdůrazňuje rovněž, že osvědčené postupy
je třeba sdílet a zohlednit je v rámci těchto 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti 
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů; 

7. domnívá se, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů, regionálních 
programů spolupráce a územní 
spolupráce v odpovídajícím právním 
rámci mezi nejvzdálenějšími regiony a 
jejich sousedy využívajícími stejnou 
energii; zdůrazňuje, že nástroj předvstupní 
pomoci (IPA) a evropský nástroj 
sousedství (ENI) by měly být využívány ve 
své celé šíři s cílem pomoci odstartovat 
projekty v oblasti obnovitelné energie; 
zdůrazňuje rovněž, že osvědčené postupy 
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je třeba sdílet a zohlednit je v rámci těchto 
programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že účinné projekty
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
přeshraničních projektů v oblasti 
energetiky a domnívá se, že programy 
evropské regionální spolupráce, jakož i 
nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti 
obnovitelné energie; zdůrazňuje rovněž, že 
osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

7. zastává názor, že účinné projekty 
obnovitelné energie by se neměly zastavit 
na vnitřních hranicích EU, ale ani na jejích 
vnějších hranicích; upozorňuje na význam 
využívání mechanismů spolupráce a 
provádění přeshraničních projektů v 
oblasti energetiky a domnívá se, že 
programy evropské regionální spolupráce, 
jakož i nástroj předvstupní pomoci (IPA) a 
evropský nástroj sousedství (ENI) by měly 
být využívány ve své celé šíři s cílem 
pomoci odstartovat projekty v oblasti 
obnovitelné energie; zdůrazňuje význam 
posilování mezinárodní spolupráce v 
oblasti energetiky, například v jižním 
Středomoří, s cílem zlepšit rozvoj 
obnovitelných energií; zdůrazňuje rovněž, 
že osvědčené postupy je třeba sdílet a 
zohlednit je v rámci těchto programů;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že je důležité 
postupně dosáhnout evropského vnitřního 
trhu s obnovitelnými energiemi ve všech 
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evropských regionech, který by zohlednil 
všechny jejich zdroje energie, což by jim 
umožnilo konkurenceschopnost na 
udržitelném základě; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že existence 
četných různých mechanismů na podporu 
energie z obnovitelných zdrojů 
v členských státech vede ke značně 
nedostatečné účinnosti v přeshraničním 
obchodu s elektřinou, protože tyto různé 
mechanismy upevňují stávající 
nerovnosti, nebo je dokonce zhoršují, a 
kladou tak překážky dokončování 
vnitřního trhu s energií; zdůrazňuje, že 
tato skutečnost nejvíce brání rozvoji 
přeshraničních regionálních projektů, 
které podléhají různým mechanismům 
podpory obnovitelné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. konstatuje, že začlenění a rozšíření 
obnovitelných energií je významným 
příspěvkem ke snížení environmentálních 
nákladů konvenčních zdrojů energie, 
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neboť snižuje využívání fosilních paliv a 
emise skleníkových plynů, proto by tyto 
energie měly být rozvíjeny a zároveň by se 
měla věnovat pozornost ochraně přírody a 
biologické rozmanitosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky. 

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky. 
poukazuje na to, že výroba energie z 
obnovitelných zdrojů úzce souvisí s 
rozvojem a rozšířením energetické 
infrastruktury a že nezbytné plánovací 
postupy často vyžadují interakci různých 
úrovní plánování; poukazuje na to, že 
vnitrostátní právní předpisy musí zajistit 
zjednodušení a urychlení plánovacích 
postupů při rozvoji energetické 
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky.

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci, která má být stále udržitelnější a 
účinnější, jsou ve všech ohledech 
konsistentní, čímž se omezuje přístup k 
bezpečné, udržitelné a cenově přístupné 
energii pro všechny evropské občany; 
připomíná, že právní předpisy, jež omezují 
využívání obnovitelné energie, ztěžují 
dosažení těchto cílů bude a že by to mohlo 
mít negativní dopad na regionální 
ekonomiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 73
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky.

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; podporuje přístup 
víceúrovňové správy zaměřený na úzké a 
účinné propojení mezi vnitrostátními 
plány pro energii z obnovitelných zdrojů a 
regionálními strategiemi financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Justina Vitkauskaite
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Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky.

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost, 
inovace a udržitelnost jsou klíčovými 
prvky politiky EU v oblasti klimatu a 
energie; poznamenává, že ne všechny 
stanovené cíle a požadavky na produkci 
jsou ve všech ohledech konsistentní; 
připomíná, že právní předpisy, jež omezují 
využívání obnovitelné energie, ztěžují 
dosažení těchto cílů bude a že by to mohlo 
mít negativní dopad na regionální 
ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky.

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost 
jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti 
klimatu a energie; poznamenává, že ne 
všechny stanovené cíle a požadavky na 
produkci jsou ve všech ohledech 
konsistentní s cílem dosáhnout cílů roku 
2020 a zajistit, aby do roku 2050 hlavní 
objem dodávek energie pocházel z 
obnovitelných zdrojů energie; připomíná, 
že právní předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení 
těchto cílů bude a že by to mohlo mít 
negativní dopad na regionální ekonomiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Luís Paulo Alves
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit 
sladěnou podporu v této oblasti, pokud jde 
o konkrétní a cílené informační kampaně, 
které zohlední zvláštnosti každého regionu 
a zahrnou představení výsledků, čímž 
dokáží přínosy pro region plynoucí z 
využívání obnovitelných energií.

Or. pt

Pozměňovací návrh 77
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje cennou zkušenost na 
regionální úrovni při dosažení energetické 
nezávislosti zvyšováním produkce 
obnovitelné energie; doporučuje
podporovat obce s obnovitelnou energií a 
energetická družstva a usnadnit výměnu 
osvědčených postupů a propojování s 
cílem co nejlépe zhodnocovat úspěšné 
modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. je přesvědčen, že pouze režim podpor 
obnovitelných zdrojů energie na úrovni 
celé EU umožní rozvinout plný potenciál 
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obnovitelné energie v nejúčinnějším 
rámci z hlediska nákladů; spatřuje 
rozhodující výhody v evropském trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů, který je 
z technologického hlediska neutrální a 
kde budou muset dodavatelé energie 
dosáhnout předem stanoveného podílu své 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
přičemž tento uvedený podíl mohou získat 
také obchodem s osvědčeními na trhu 
určeném pro taková osvědčení;
konstatuje, že zkušenosti z členských států 
ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty 
při neplnění povinností, aby bylo 
zajištěno, že bude dosaženo příslušného 
podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že rozvíjení rozsáhlých 
zařízení pro obnovitelnou energii souvisí s 
jistotou právního rámce a dostupností 
financí; žádá proto Komisi a členské státy, 
aby vyvinuly jasná a předvídatelná 
pravidla, včetně pravidel pro dotace, 
pokud jde o tato odvětví, a aby zároveň 
zajistily levné financování a propojení 
soukromých a evropských finančních 
nástrojů, nástrojů Investiční banky a 
politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. bere na vědomí, že v lednu 2013 byla 
schválena zpráva o úloze politiky 
soudržnosti EU při zavádění nové 
evropské energetické politiky, a žádá 
Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila v 
návrzích své politiky obnovitelných zdrojů 
s ohledem na politiku soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že další rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie trvale změní 
krajinu v regionech; konstatuje, že 
společenského přijetí energie z 
obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních 
postupů při územním plánování, budování 
a udělování povolení, na nichž se budou 
podílet všechny zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje význam financování 
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zařízení na výrobu obnovitelné energie 
prostřednictvím politiky soudržnosti, která 
ve výsledku podporuje jak podnikatelské 
odvětví tvořené převážně malými a 
středními podniky, tak tvorbu pracovních 
míst na místní a regionální úrovni. Dále 
žádá Komisi, aby zajistila, aby na úrovni 
dohod o partnerství a operačních 
programů na období 2014–2020 byly 
vyloučeny všechny dotace na fosilní paliva 
s cílem vytvořit kritické množství nezbytné 
pro další rozvoj odvětví obnovitelné 
energie v EU.

Or. en


