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Pozměňovací návrh 1
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
výzev spojených s rozvojem evropské 
strategie energetické bezpečnosti, 
Evropská unie musí podniknout také 
opatření na mezinárodní úrovni;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnout 
výzvy Evropy v oblasti energetiky, 
provádět její cíle v oblasti energetiky a 
změny klimatu a umožnit členským státům 
uplatňování účinných a udržitelných 
průmyslových politik na vnitrostátní 
úrovni, musí EU rovněž zvážit, zda je 
proveditelné zavedení pravidel 
celoevropské spolupráce v oblasti dodávek 
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky, 
udržení konkurenceschopnosti 
hospodářství a provádění jejich cílů v 
oblasti energetiky a změny klimatu, musí 
EU podniknout také společná opatření na 
mezinárodní úrovni, zejména tím, že 
prozkoumá možnosti zavedení 
mechanismů slev na domácí úrovni nebo 
kompenzačních opatření v souvislosti s 
uhlíkem na hranicích států s cílem zajistit 
rovné podmínky s obchodními partnery 
EU a konkurenty, kteří nedodržují normy 
EU v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí členské státy 
navzájem spolupracovat na mezinárodní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni; v 
tomto ohledu poukazuje na to, že v 
současné době je naléhavě nutná lepší a 
užší spolupráce a koordinace mezi zeměmi 
EU v oblasti energetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni; 
zdůrazňuje, že snižování poptávky po 
energii je nejúčinnějším nástrojem, jak 
snížit závislost EU na dodávkách energie 
zvenčí a dosáhnout cílů v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 1. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí 
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globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni;

globálních výzev v oblasti energetiky a 
provádění jejich cílů v oblasti energetiky a 
změny klimatu, musí EU podniknout také 
společná opatření na mezinárodní úrovni a, 
je-li to možné, řešit energetickou 
bezpečnost v rámci mezinárodní obchodní 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že postupné rušení dotací 
na uhlovodíkové zdroje energie, jak je 
uvedeno v článku 2.1 Kjótského 
protokolu, by bylo vítaným krokem k 
začlenění kapitol týkajících se energetiky
do budoucích obchodních dohod a že by 
jako takové podpořilo schopnost Evropské 
unie diverzifikovat svou mezinárodní 
základnu dodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. je pevně přesvědčen, že dlouhodobá 
evropská energetická strategie by měla být 
založena na účinnosti, propojení a na 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že prvotní 
odpovědností členských států je zajistit 
vlastní energetickou bezpečnost, čímž 
mohou pomoci zajistit energetickou 
bezpečnost v celé Unii; je proto 
přesvědčen, že Unie musí podporovat 
vnitrostátní energetické politiky a 
současně, v souladu se zásadou 
subsidiarity, prosazovat spolupráci v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. opakuje, že energie je nezbytná pro
lidskou hospodářskou činnost a pro 
průmyslovou konkurenceschopnost; 
naléhá proto, aby strategie energetické 
bezpečnosti EU zajistila stabilní, bezpečný 
a předvídatelný přístup k energii za 
dostupné ceny pro všechny a v co největší 
míře omezila závislost na jedné 
dodavatelské trase nebo místě tranzitu;

Or. en



PE549.391v01-00 8/43 AM\1056925CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. naléhá, aby strategie energetické 
bezpečnosti EU v oblasti mezinárodního 
trhu zajistila občanům i podnikům přístup 
k energii za dostupné ceny; zdůrazňuje, že 
k dosažení tohoto cíle je nutná další 
liberalizace a propojenost evropských a 
mezinárodních trhů s energií a 
energetických sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci s cílem zaměřit se na problém 
energetické chudoby a prosazovat 
opatření k řešení tohoto problému, který 
roce 2012 zasáhl každého čtvrtého občana 
EU (124 milionů osob), s vědomím, že 
jedna osoba ze šesti ve světě vůbec nemá 
přístup k energii a jedna ze tří nemá 
přístup k udržitelné energii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci; současně by procesy rozhodování 
o hlavních energetických infrastrukturách 
měly zahrnovat přímo dotčená místní 
společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny v tom smyslu, že energetická 
politika EU by měla být spojena s 
politikou na podporu hospodářského 
růstu s cílem omezit chudobu a vyloučení; 
zdůrazňuje, že důraz je třeba klást také na 
posílení veřejné kontroly a regulace a na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu 
s energií;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 16
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
přístup k energii za dostupné ceny pro 
všechny a posílila veřejnou kontrolu a 
regulaci;

2. opakuje, že energie je základní lidskou 
potřebou; naléhá proto, aby strategie 
energetické bezpečnosti EU zajistila 
udržitelný přístup k energii za dostupné 
ceny pro všechny a posílila veřejnou 
kontrolu a regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. dále zdůrazňuje, že každý členský stát 
má své vlastní specifické sítě pro výrobu, 
dopravu a distribuci, které jsou 
uspořádány v souladu s jeho vlastními 
nezávislými cíli v oblasti veřejných služeb
a vnitrostátních průmyslových politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k větší soudržnosti obchodní a 
energetické politiky EU a domnívá se, že 
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dohody EU o volném obchodu by měly 
rozšířit přístup na trh se zdroji energie a 
energetickými produkty, a to ve vztahu k 
zavedeným dlouhodobým partnerům a 
rovněž k novým a potenciálním 
partnerským zemím v oblastech, jako je 
například Střední Asie, severní Afrika a 
celý americký kontinent;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Salvatore Cicu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá, aby byla věnována zvláštní 
pozornost problémům, s nimiž se potýkají 
ostrovy, s cílem přijmout opatření, která 
přinesou obnovení rovnováhy a zajistí 
ostrovním oblastem Unie energetickou 
bezpečnost, neboť ty jsou kvůli 
nedostatkům v infrastruktuře a své 
zeměpisné poloze izolovány nebo odpojeny 
od hlavních zásobovacích tras; 

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená zařazením kapitol o energetice 
do obchodních dohod EU o volném 
obchodu jsou základními nástroji; domnívá 
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závislost na dovážené energii; se, že je zásadní, aby tyto kapitoly nejen 
snížily závislost na dovozu energie z 
jednoho zdroje, ale rovněž podporovaly 
diverzifikaci zásobovacích tras a vlastní 
výrobu energie, především z méně 
konvenčních a obnovitelných zdrojů 
energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Victor Boștinaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou 
základními nástroji; domnívá se, že je 
zásadní snížit závislost na dovážené 
energii;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli; 
domnívá se, že obchodní dohody EU, 
včetně dohody o transatlantickém
obchodním a investičním partnerství, by 
měly zahrnovat kapitoly o energetice a 
měly by jednoznačně sloužit potřebám a 
cílům evropské energetické strategie; 
domnívá se, že je zásadní snížit závislost 
na dovážené energii, posílit energetickou 
diverzifikaci EU, a vyhnout se tak 
závislosti na jediném dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 

3. zdůrazňuje, že mezinárodní obchod 
hraje v energetické bezpečnosti klíčovou 
roli a že silná partnerství v oblasti energií 
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podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii;

podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; s ohledem na význam 
mezinárodních dohod by zvláštní 
pozornost v tomto ohledu měla být 
věnována sjednaným ustanovením 
obchodní dohody mezi Evropskou unií a 
Spojenými státy; domnívá se, že je zásadní 
snížit závislost na dovážené energii a na 
jejích zdrojích v tom smyslu, že by 
evropská strategie energetické bezpečnosti 
měla rovněž zajistit vhodné využití 
domácích zdrojů energie, včetně fosilních 
paliv;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná energetická partnerství v oblasti 
politik obnovitelných zdrojů a snižování 
spotřeby, podpořená kapitolami o 
energetice v obchodních dohodách EU,
jsou základními nástroji; domnívá se, že je 
zásadní snížit závislost na dovážené energii 
a že prodej strategických aktiv Unie, jako 
jsou obchodní platformy pro prodej plynu, 
by v tomto ohledu měl negativní dopad; 
připomíná také význam silných nástrojů 
na ochranu obchodu, díky nimž je možné 
předcházet dumpingu a obnovovat 
spravedlivou hospodářskou soutěž s 
obchodními partnery a konkurenty;

Or. en



PE549.391v01-00 14/43 AM\1056925CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 24
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU, především 
transatlantické obchodní a investiční 
partnerství, jsou základními nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji, které umožňují diverzifikovat 
zdroje energie, stanovit normy kvality 
energetických produktů a rozvíjet 
společné normy pro udržitelnou výrobu 
energie; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii, především 
skrze širší podporu obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti; vyzývá 
Komisi, aby členským státům poskytovala 
nejlepší možnou technickou podporu, 
která zajistí rychlé a řádné provádění 
právních předpisů EU v oblasti 
energetické účinnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v 
energetické bezpečnosti klíčovou roli a že 
silná partnerství v oblasti energií 
podpořená kapitolami o energetice v 
obchodních dohodách EU jsou základními 
nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit 
závislost na dovážené energii; poukazuje 
na to, že mají-li členské státy EU 
zápornou obchodní bilanci, je to ve 
většině případů způsobeno náklady na 
dovoz fosilních paliv, zejména pokud má 
euro slabý kurz vůči dolaru, který se 
používá jako měna ve většině smluv o ropě 
a zemním plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby do dohody o 
transatlantickém obchodním a 
investičním partnerství zahrnula zvláštní 
kapitolu o energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Victor Boștinaru
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nutné ve velké míře 
koordinovat evropskou obchodní politiku 
s energetickou politikou, zahraniční 
politikou a SBOP, aby bylo možné zajistit 
účinnost evropské energetické strategie a 
lepší soudržnost vnější činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že v obchodních 
dohodách již byly učiněny první kroky ke 
spolupráci v oblasti energetické účinnosti 
a energetických štítků (např. označení 
Energy Star v USA); vyzývá k rozšíření 
tohoto úsilí v budoucnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vysokou míru 
nediverzifikované závislosti na dovozu 
zemního plynu lze snížit podporou 
decentralizované komunitní kombinované 
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výroby tepla a elektřiny, která posiluje 
hodnotové řetězce v různých regionech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že snížení spotřeby 
energie v domácnostech a zvýšení 
energetické účinnosti je všeobecně 
nezbytné k řešení toho, jak udržitelným 
způsobem přispět ke splnění 
mezinárodních závazků EU, především v 
procesu spojeném s rozvojovými cíli 
tisíciletí po roce 2015, tedy začleněním 
příslušných aspektů do mezinárodní 
obchodní agendy EU, ale že je rovněž 
klíčem ke snížení závislosti na dovozu 
energie; dále konstatuje, že cílem 
obchodních dohod by nemělo být 
zvyšování závislosti na zahraničních 
výrobcích energie, ale diverzifikace
skladby evropských zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že diverzifikace zdrojů a 
tras dodávek zemního plynu je jistě 
užitečná strategie rozložení rizik, nemůže 
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však rizika zcela odstranit. Mimo to je 
sporné, do jaké míry může dosažení 
diverzifikace dodávek zemního plynu 
přinést jistotu z hlediska energetické 
bezpečnosti. Z obecného hlediska to bude 
méně jisté než strategie zaměřená na úsilí 
v oblasti energetické účinnosti a domácí 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Z 
tohoto důvodu je třeba prosazovat některé 
programy „vzdělávání v oblasti energie“ 
zaměřené na snížení plýtvání energií a na 
optimalizaci spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Costas Mavrides

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podpora těžby vlastních 
konvenčních zdrojů ropy a zemního plynu 
v EU v plném souladu s acquis Evropské 
unie, ať už se tyto zdroje nacházejí v 
tradičních těžebních oblastech (např. v 
Severním moři) nebo v oblastech nově 
objevených (např. ve východním 
Středomoří nebo v Černém moři), sníží 
závislost EU na vnějších dodavatelích a 
tranzitních zemích a posílí energetickou 
bezpečnost EU; v tomto ohledu by EU 
měla považovat nově objevené zdroje 
energie v rámci EU za prioritu a měla by 
využít příležitostí, které vyplývají z 
energetických zdrojů ve východním 
Středomoří, zejména s ohledem na 
vytvoření středomořského plynárenského 
uzlu pomocí koridoru vedoucího z 
jihovýchodního Středomoří do Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že uzavírání obchodních 
dohod se třetími zeměmi musí i nadále být 
v souladu s vnitřní politikou EU a s jejím 
postojem k určitým metodám získávání 
různých zdrojů energie, jako jsou 
roponosné písky a břidlicový plyn;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že rozšířená dohoda o 
trhu s energií v rámci dohody o 
transatlantickém obchodním a 
investičním partnerství (TTIP) by 
významně podpořila proces diverzifikace 
dodávek, jelikož by spotřebitelům 
umožnila využívat značných rozdílů v 
cenách energie na amerických a 
evropských trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Helmut Scholz

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

3b. zdůrazňuje, že snížení závislosti na 
jednom dodavateli nesmí vést ke zvýšení 
závislosti na dodavateli jiném, především 
co se týče zkapalněného zemního plynu; 
připomíná, že většina evropských obyvatel 
odmítá technologii frakování;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že obchod se zkapalněným 
zemním plynem mezi EU a USA by trhu 
EU s plynem přinesl úplné začlenění do 
celosvětového trhu a významně by přispěl 
k dokončení vnitřního trhu s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že projekty v oblasti 
infrastruktury spojené s energetickou 
bezpečností musí v plné míře respektovat 
demokratickou vůli a zapojení místních 
společenství, která jsou plánováním a 
výstavbou ovlivněna;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že v současné době 
projednávané transatlantické obchodní a 
investiční partnerství může vážně ohrozit 
evropskou energetickou bezpečnost, 
neboť může zbrzdit energetickou politiku 
kvůli mezinárodním rozhodčím soudům a 
ustanovením o spolupráci v oblasti 
regulace na úrovni členských států; 
možné omezení možností Evropské unie 
vytvářet nezávislou energetickou politiku 
považuje za hrozbu pro energetickou
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vybízí Komisi, aby oblast východního 
Středomoří a Kaspického moře 
považovala za důležitou případovou studii 
svých diplomatických postojů v oblasti 
energetiky s ohledem na příležitosti pro 
trh s energií a na dostupné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Costas Mavrides
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím;

4. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly 
možnost prohloubit svou spolupráci na 
mechanismu výměny informací v 
souvislosti s mezivládními dohodami s 
třetími zeměmi v oblasti energetiky a 
zvýšily transparentnost a spojily jejich 
vyjednávací sílu vůči třetím zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím;

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a ve 
vhodných případech využily pákového 
efektu své vyjednávací síly vůči třetím 
zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
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spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím;

spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím; vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila návrh na závazné předběžné 
hodnocení dohody, které zohlední 
důsledky pro vnitřní trh EU s energií, 
zaručí slučitelnost s právem EU, podpoří 
celkové posílení bezpečnosti dodávek 
energie v Evropě a zaručí, že se Komise 
bude povinně účastnit jednání o 
energetických dohodách se zeměmi mimo 
EU; žádá Komisi, aby vypracovala normy 
pro energetické dohody se zeměmi mimo 
EU, které podpoří zájmy EU; v zájmu 
prosazování demokracie a 
transparentnosti žádá, aby byl Parlament 
Komisí pravidelně informován o 
energetických dohodách mezi EU a 
zeměmi mimo EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím;

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou 
spolupráci na mechanismu výměny 
informací v souvislosti s mezivládními 
dohodami s třetími zeměmi v oblasti 
energetiky a zvýšily transparentnost a 
spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím 
zemím, v souladu se strategií Komise 
směřující k budování energetické unie;
domnívá se, že v této souvislosti by 
pozornost měla být věnována tomu, aby 
členské státy v budoucnu mohly zavést 
mechanismus pro kolektivní nakupování 
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zdrojů energie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby stanovila, jaké 
možnosti mají členské státy k dispozici při 
společných vyjednáváních s vnějšími 
dodavateli o smlouvách v oblasti 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že energetické dohody 
musí vždy klást důraz na zásadu 
vzájemnosti a zajišťovat normy kvality a 
dodržování rámcových právních 
podmínek; s přihlédnutím ke společnému 
vnitřnímu trhu s energií v EU žádá, aby 
energetické dohody spadaly pod řádný 
legislativní postup, který zaručí 
demokracii, transparentnost a soulad s 
právními předpisy EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité ukončit 
veškerou izolaci členských států a regionů 
od evropských plynárenských a 
elektrických sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Costas Mavrides

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že Komise by se mohla na 
žádost členského státu účastnit jednání o 
mezivládních dohodách jako pozorovatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu;
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 

5. zdůrazňuje, že úkolem energetické 
bezpečnosti je zmírňovat nejistotu, kterou
způsobují tlaky mezi zeměmi, a omezovat 
neúčinnost trhu, která snižuje prospěch z 
obchodu; proto zdůrazňuje, že je zapotřebí 
prosazovat struktury globálního řízení v 
oblasti surovin s cílem snížit mezinárodní 
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energie a surovin; napětí v této oblasti a s důrazem na to, aby 
země v rámci EU i mimo ni, které 
disponují bohatými zdroji, měly možnost 
slušných výnosů, které podpoří jejich 
strategie hospodářského rozvoje a 
vymýcení chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu;
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin;

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o zjednodušení 
tržních mechanismů s cílem efektivně 
budovat globální trh s energií a přinášet 
obchodní výhody všem jeho účastníkům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Victor Boștinaru

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin;

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o 
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin a vypracovat jasná a 
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účinná ujednání o povinnostech a 
sankcích, která zajistí, aby dodávky 
energie nebyly ovlivněny například 
politickými událostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin;

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
struktury globálního řízení energie a
mezinárodní pravidla pro obchod s energií 
s cílem snížit mezinárodní napětí a zvýšit 
právní stabilitu v této oblasti; vítá práci 
Mezinárodního energetického fóra, ale 
domnívá se, že Světová obchodní 
organizace (WTO) by měla hrát výraznější 
dlouhodobou úlohu směřující k zajištění 
vyšší transparentnosti trhu a omezení jeho 
zneužívání a manipulace s ním;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
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tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu;
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin;

tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin;

5. zdůrazňuje, že strategie energetické 
bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění 
tlaků mezi zeměmi a o snížení neúčinnosti 
trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva 
faktory snižující prospěch z obchodu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat 
demokratické struktury globálního řízení 
energie a surovin; zdůrazňuje význam užší 
spolupráce se zeměmi evropského 
sousedství v oblasti energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná naději, že obchodní vztahy 
s hlavními dodavateli energie do EU by 
mohly být bez napětí do roku 2030, což je 
časový horizont navržené strategie 
energetické bezpečnosti, a připomíná, že 
zájem EU o nákup čistých a účinných 
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energetických technologií od zemí, které 
disponují bohatými zdroji, souvisí s 
vývozními možnostmi těchto zemí, 
zejména co se týče zemního plynu a 
dodávek pro evropské petrochemické 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že těžba uranu s sebou 
nese závažná a potenciálně dlouhodobá 
rizika pro životní prostředí, lidské zdraví a 
volně žijící živočichy v důsledku vystavení 
ionizujícímu záření, což má dopad na 
obchodní vztahy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na 
energii z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 

6. je toho názoru, že by EU měla urychlit 
dokončení vnitřního trhu s energií, a to 
rozvíjením infrastruktury pro diverzifikaci 
zdrojů dodávek a urychleným vytvářením 
propojení;
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celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na 
energii z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
se zvláštním důrazem na využití domácích 
zdrojů energie, včetně fosilních paliv, 
podporu obnovitelných zdrojů energie a 
jaderné energie a na rozvoj infrastruktury 
pro skladování a přenos energie, 
především přeshraničních propojení a 
zpětného toku; domnívá se, že stejně 
důležité je podniknout kroky k rozvoji 
nových technologií pro výrobu energie z 
různých zdrojů a ke zvýšení energetické 
účinnosti, včetně podpory kombinované 
výroby elektřiny a tepla;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším členským státům EU s 
diverzifikací jejich zdrojů a tras pro 
dodávky energie, včetně zpětného toku, s 
důrazem na regionální strategie zaměřené 
na energii z obnovitelných zdrojů a na 
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energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

příslušné skladovací prostory a rovněž na 
diverzifikaci dodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

6. je toho názoru, že by EU měla 
pomáhat členským státům s 
nejmenším počtem dodavatelů 
energie diverzifikovat jejich zdroje a 
trasy pro dodávky energie, včetně 
zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost v členských 
státech, a měla by podpořit boj proti
energetické chudobě v členských 
státech a povzbuzovat členské státy 
k uplatňování energetických politik, 
které jsou v souladu s jejich 
vnitrostátními cíli v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Victor Boștinaru

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 

6. je toho názoru, že by EU měla 
diverzifikovat své zdroje a trasy pro 
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jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

dodávky energie a rovněž pomáhat 
nejzranitelnějším zemím k témuž, mimo 
jiné pomocí zpětného toku, s důrazem na 
energii z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 
nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů, příslušné 
skladovací prostory a na opatření v oblasti 
energetické účinnosti, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Costas Mavrides

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat 6. zdůrazňuje, že by EU měla pomáhat 
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nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu;

nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 
jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, 
včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné 
skladovací prostory, s cílem zvýšit 
energetickou účinnost na celém světě, a 
měla by pomáhat vymýtit energetickou 
chudobu, přispívat ke globálnímu 
udržitelnému vývoji a podporovat 
celosvětové úsilí o řešení změny klimatu; v 
souvislosti s rozmanitostí zdrojů energie 
proto připomíná zásadní úlohu, kterou má 
pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky 
skladba zdrojů energie, jež zahrne 
všechny druhy výroby energie a umožní 
jednotlivým členským státům zvláštní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, jak 
vytvořit rovné podmínky pro evropské a 
neevropské výrobce, zejména aby zjistila 
proveditelnost kompenzačních opatření 
mezi státy v souvislosti s uhlíkem nebo 
emisních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Helmut Scholz

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

6a. zdůrazňuje, že EU by měla využít 
příležitostí, které vyplývají z energetických 
zdrojů ve východním Středomoří, zejména 
s ohledem na vytvoření středomořského 
plynárenského uzlu skrze koridor vedoucí 
z jihovýchodního Středomoří do Evropy za 
účelem posílení energetické bezpečnosti 
EU. EU by měla prosazovat iniciativy v 
oblasti spolupráce v odvětví energetiky 
mezi zeměmi ve východním Středomoří, a 
přispívat tak k míru a hospodářské 
prosperitě obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že domácí a regionální 
obnovitelné zdroje energie a dodavatelské 
řetězce mohou zajistit nezávislost na 
některých nestabilních trzích s energií a 
zvýšit energetickou bezpečnost; 
zdůrazňuje, že skladování a distribuce 
energie je jedním z hlavních problémů 
dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie; je přesvědčen, že stávající 
technologie přeměny solární a větrné 
energie na plyn mohou přispět ke 
zmírnění tohoto problému, s ohledem na 
již existující rozsáhlé skladovací prostory, 
dopravní sítě a moderní elektrárny na 
zemní plyn; žádá vyšší finanční podporu 
na využití těchto technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává, že Evropský fond pro 
strategické investice a Nástroj pro 
propojení Evropy jsou klíčovými 
mechanismy pro rozvoj infrastruktury a 
pro přilákání soukromých investic;

dále konstatuje, že maximální využití 
finančních nástrojů bude mít důležitý 
pákový efekt na veřejné finance a přiláká 
do EU globální investiční kapitál;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Costas Mavrides

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že strategické 
infrastruktury, které podporují 
diverzifikaci dodávek, zdrojů a tras, jako 
jsou zařízení pro skladování, dovoz a 
přepravu a zařízení na zkapalňování 
zemního plynu a znovuzplyňování, mohou 
usnadnit navýšení dodávek v případě 
výskytu mimořádné situace; tyto 
infrastruktury mohou být podpořeny 
zvláštními regulačními úmluvami a/nebo 
veřejným financováním, jak stanoví 
nařízení (EU) č. 347/2013 o transevropské 
energetické infrastruktuře a nařízení
(EU) č. 1316/2013 o Nástroji pro 
propojení Evropy, a/nebo finanční 
podporou z finančních nástrojů EU na 
základě strategických cílů EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Adam Szejnfeld

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“.

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, což 
platí rovněž pro zvýšení investic členských 
států do výzkumu a vývoje a používání 
nových technologií v oblasti energetiky;
vyzývá k výraznému snížení cel na 
technologie v rámci iniciativy „zeleného 
zboží“.

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“.

7. pokládá možnosti obchodu s čistými, 
bezpečnými a účinnými energetickými 
technologiemi pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“ a také v rámci 
všech dohod EU o volném obchodu, které 
se rovněž musí zabývat necelními 
překážkami pro zdroje energie, 
energetické produkty a technologie, což 
umožní stabilní, transparentní a 
předvídatelný obchod;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“.

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU a pro technologie 
skladování energie z obnovitelných zdrojů 
za obzvláště důležité, zohledníme-li 
rostoucí celosvětovou poptávku po energii; 
vyzývá k výraznému snížení cel na 
technologie v rámci iniciativy „zeleného 
zboží“.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“.

7. pokládá možnosti vývozu čistých, 
bezpečných a účinných energetických 
technologií pro soukromé a veřejné 
společnosti v EU za obzvláště důležité, 
zohledníme-li rostoucí celosvětovou 
poptávku po energii; vyzývá k výraznému 
snížení cel na technologie v rámci 
probíhajících jednání o dohodě o 
ekologickém zboží.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zajistila přísnější 
sledování jednání, které narušuje 
hospodářskou soutěž, a antidumpingová 
opatření na ochranu evropského odvětví 
energetiky před nekalým dovozem ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že přeměna jaderné 
energie není uhlíkově neutrální a že míra 
s ní spojených emisí CO2 se pohybuje mezi 
32 a 60 g/kWh, jsou-li brány v potaz 
veškeré emise vznikající při výstavbě, 
vyřazení z provozu, těžbě uranu, 
obohacování, skladování odpadu, dopravě 
a údržbě po celou dobu životnosti jaderné 
elektrárny;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
evropskou strategií energetické 
bezpečnosti a obchodní politikou EU je 
důležitá užší soudržnost politik, zejména 
co se týče využívání nástrojů EU na 
ochranu obchodu; bere na vědomí, že EU 
uvalila antidumpingová cla na veškeré 
obnovitelné zdroje energie, včetně 
solárních panelů, bionafty, bioetanolu a 
skleněných vláken používaných při výrobě 
větrných turbín; je znepokojen stále 
probíhajícím vyšetřováním týkajícím se 
elektrooceli s orientovanou strukturou, 
která se používá při výrobě vysoce 
kvalitních transformátorů pro přenos 
elektrické energie; vyzývá Komisi, aby při 
zvažování uvalení cel na produkty a 
meziprodukty nezbytné pro naši 
energetickou bezpečnost zohlednila zájem 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Klaus Buchner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že jaderná energie je 
jedním z mnoha zdrojů pro výrobu
elektrické energie a že je třeba k ní 
přistupovat z pohledu jejích skutečných 
celkových hospodářských a finančních 
nákladů ve skladbě evropských zdrojů 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby její 
cíle a činnosti v oblasti energetické 
bezpečnosti odpovídaly společným cílům 
politiky EU, zejména co se týče 
mezinárodního míru a rozvoje, a aby 
začlenění země do světového hospodářství 
s sebou neslo také přístup k energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že energetické bezpečnosti 
v Evropské unii lze účinně dosáhnout 
nejen financováním nových infrastruktur 
a zařízení, ale také podporou optimalizace 
stávajících technologií, výzkumu a vývoje 
nových řešení a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a s ní spojených 
technologií.

(Toto je nový odstavec 8.)

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad tím, že 
diskuze o modernizaci nástrojů na 
ochranu obchodu se zastavily v Radě 
navzdory tomu, že Parlament vyjádřil 
přísnějším opatřením zaměřeným proti 
nekalému dovozu ze třetích zemí
důraznou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. znovu potvrzuje, že je nutné do 
energetiky a energetické infrastruktury
vložit značné investice, především do 
energie z obnovitelných zdrojů a do 
zelených technologií; domnívá se, že 
všeobecné kapitoly o investicích v 
dohodách o volném obchodu, které 
obsahují ustanovení o liberalizaci a 
ochraně investic, jsou nezbytné pro 
podporu a ochranu těchto investic, a tudíž 
jsou nezbytné pro posílení evropské 
energetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby se ujistila, že 
kandidátské země EU v plné míře dodržují 
své závazky související s dosažením acquis 
communautaire v oblasti životního 
prostředí; žádá, aby Komise zakročila ve 
věci nedávných návrhů třetích stran v 
některých kandidátských zemích rozsáhle
investovat do uhelných elektráren, které 
způsobují vysokou míru znečištění a jsou 
zastaralé;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyzývá Radu, aby pokročila v 
modernizaci nástrojů na ochranu 
obchodu, a zajistila tak, aby evropský 
zpracovatelský průmysl mohl v plné míře 
využít energetického přechodu, zejména 
co se týče turbín, solárních panelů, vysoce 
kvalitní oceli a stavebních materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že Komise ve sdělení o energetické unii 
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oznámila přípravu právních předpisů, 
které zavedou společný mechanismus 
energetické kapacity, kvůli němuž by byly 
členské státy, které investují do 
modernizace svých dodávek energie, 
nuceny podílet se na financování 
rozšířeného používání zastaralých a 
neudržitelných elektráren v několika 
dalších členských státech;

Or. en


