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5. 3. 2013 A7-0035/1 

Pozměňovací návrh  1 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. uznává přínosy, které členským státům 

poskytuje spolupráce na transformaci 

energetického systému; podporuje proto 

energetický plán Komise do roku 2050 

jakožto základ pro navrhování 

legislativních a dalších iniciativ v oblasti 

energetické politiky s cílem vytvořit 

politický rámec pro období do roku 2030, 

včetně milníků a cílů v oblasti emisí 

skleníkových plynů, energie 

z obnovitelných zdrojů a energetické 

účinnosti, za účelem vytvoření 

ambiciózního a stabilního právního 

a regulačního rámce; poznamenává, že 

předpokladem pro vymezení energetických 

cílů do roku 2050 a pro mezidobí je 

celoevropská správa; navrhuje přijmout 

v duchu solidarity strategii, která členským 

státům umožní, aby v rámci energetického 

plánu navázaly solidární spolupráci – 

vytvoření evropského energetického 

společenství; vyzývá k zahájení práce 

s cílem vymezit politický rámec do roku 

2030 ve vhodné časové lhůtě, která 

investorům zajistí bezpečnost;  

1. uznává přínosy, které členským státům 

poskytuje spolupráce na transformaci 

energetického systému; podporuje proto 

energetický plán Komise do roku 2050 

jakožto základ pro navrhování 

legislativních a dalších iniciativ v oblasti 

energetické politiky s cílem vytvořit 

politický rámec pro období do roku 2030, 

včetně milníků a závazných cílů v oblasti 

emisí skleníkových plynů, energie 

z obnovitelných zdrojů a energetické 

účinnosti, za účelem vytvoření 

ambiciózního a stabilního právního 

a regulačního rámce; poznamenává, že 

předpokladem pro vymezení energetických 

cílů do roku 2050 a pro mezidobí je 

celoevropská správa; navrhuje přijmout 

v duchu solidarity strategii, která členským 

státům umožní, aby v rámci energetického 

plánu navázaly solidární spolupráci – 

vytvoření evropského energetického 

společenství; vyzývá k zahájení práce 

s cílem vymezit politický rámec do roku 

2030 ve vhodné časové lhůtě, která 

investorům zajistí bezpečnost; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/2 

Pozměňovací návrh  2 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. uznává, že elektřina z nízkouhlíkových 

zdrojů je nepostradatelná pro 

dekarbonizaci, která vyžaduje téměř 

bezuhlíkové odvětví elektrické energie 

v EU do roku 2050; 

5. uznává, že další úsilí o rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie je 

nepostradatelné pro to, aby hospodářství v 

EU bylo do roku 2050 téměř zcela 

založeno na obnovitelných zdrojích 

energie; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/3 

Pozměňovací návrh  3 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. uznává, že pro projekty energetické 

infrastruktury jsou charakteristické velké 

počáteční investice a provozní životnost 

20–60 let; připomíná, že současné tržní 

prostředí je velmi nepředvídatelné, což je 

důvodem, proč investoři s rozvojem 

energetické infrastruktury váhají; 

zdůrazňuje, že by se měly podporovat nové 

strategie a inovativní nástroje s cílem 

podpořit investice do infrastruktury, které 

umožní rychlé přizpůsobení překotně se 

měnícímu prostředí; 

41. uznává, že pro projekty energetické 

infrastruktury jsou charakteristické velké 

počáteční investice, které se výrazně sníží 

plným využíváním možností energetických 

úspor, a provozní životnost 20–60 let; 

připomíná, že současné tržní prostředí je 

velmi nepředvídatelné, což je důvodem, 

proč investoři s rozvojem energetické 

infrastruktury váhají; zdůrazňuje, že by se 

měly podporovat nové strategie, včetně 

strategie „úspory energie na prvním 

místě“, a inovativní nástroje s cílem snížit 

potřebu investic do infrastruktury a 

umožnit rychlé přizpůsobení překotně se 

měnícímu prostředí; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/4 

Pozměňovací návrh  4 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. zdůrazňuje skutečnost, že všechny 

scénáře ve sdělení Komise ukazují, že 

absolutní spotřeba plynu klesá; uznává 

proto, že investice do nadměrného 

budování infrastruktury zemního plynu 

povedou k zafixování spotřeby fosilních 

paliv v EU v budoucností. 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/5 

Pozměňovací návrh  5 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 

energie v Evropské unii závisí rovněž na 

větší diverzifikaci zdrojů jejich dovozu; 

zdůrazňuje proto, že EU potřebuje aktivně 

posilovat spolupráci se svými partnery; 

bere na vědomí zpoždění, která mají dopad 

na dokončení jižního koridoru; zdůrazňuje, 

že je nutné dosáhnout bezpečnosti dodávek 

energie prostřednictvím diverzifikace 

energie, připomíná významný přínos, který 

má zkapalněný zemní plyn (LNG) 

a prostředky k jeho přepravě pro dodávky 

energie v EU, a zdůrazňuje potenciál 

doplňkového přepravního koridoru pro 

LNG ve východním Středomoří a 

v černomořské oblasti, který by umožňoval 

flexibilní způsob přepravy energie 

a současně by byl motivací k větší 

hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu 

EU s energií; 

48. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 

energie v Evropské unii závisí rovněž na 

větší diverzifikaci zdrojů jejich dovozu; 

zdůrazňuje proto, že EU potřebuje aktivně 

posilovat spolupráci se svými partnery; 

bere na vědomí zpoždění, která mají dopad 

na dokončení jižního koridoru; zdůrazňuje, 

že je nutné dosáhnout bezpečnosti dodávek 

energie prostřednictvím diverzifikace 

energie, připomíná významný přínos, který 

má zkapalněný konvenční zemní plyn 

(LNG) a prostředky k jeho přepravě pro 

dodávky energie v EU, a zdůrazňuje 

potenciál doplňkového přepravního 

koridoru pro LNG ve východním 

Středomoří a v černomořské oblasti, který 

by umožňoval flexibilní způsob přepravy 

energie a současně by byl motivací k větší 

hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu 

EU s energií; 

 Tato změna – doplnění slova „konvenční“ 

před výraz „zemní plyn“ – platí pro celé 

znění. 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/6 

Pozměňovací návrh  6 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. uznává, že jaderná energie se 

v současnosti využívá jako důležitý 

nízkoemisní zdroj energie; vyzývá Komisi, 

aby s pomocí výsledků nedávných 

jaderných zátěžových zkoušek usilovala 

o lepší přijímání jaderné energie 

veřejností; 

63. vyzývá Komisi a členské státy, aby s 

ohledem na poučení z nehody ve 

Fukušimě v roce 2011 a s pomocí 

výsledků nedávných jaderných zátěžových 

zkoušek zlepšily bezpečnost jaderné 

energie; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/7 

Pozměňovací návrh  7 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a. poukazuje na to, že podle zprávy 

Mezinárodní energetické agentury (IEA) 

nazvané „World Energy Outlook 2012“ 

zvyšuje zachycování a ukládání CO2 

(CCS) ve většině případů energetické 

nároky, a proto k němu tato agentura ve 

svém „scénáři efektivního světa“ 

nepřihlíží; souhlasí s IEA, že CCS není 

přijatelnou možností, pokud chce EU 

v souladu se svými cíli v oblasti klimatu a 

stanovenými lhůtami rychle budovat 

energeticky účinné hospodářství založené 

na energii z obnovitelných zdrojů; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/8 

Pozměňovací návrh  8 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 111 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 111a. konstatuje, že arktické vody jsou 

sousedním mořským prostředím se 

zvláštním významem pro Evropskou unii 

a hrají významnou roli při zmírňování 

změny klimatu; zdůrazňuje, že vážné 

problémy v oblasti životního prostředí 

týkající se arktických vod vyžadují zvláštní 

pozornost, aby se zajistila ochrana 

životního prostředí v Arktidě ve vztahu k 

jakékoli činnosti spojené s těžbou ropy a 

plynu na moři, včetně průzkumu, a aby se 

zároveň zohlednilo riziko závažných 

nehod, na něž je třeba účinně reagovat; 

vybízí členské státy, které jsou členy 

Arktické rady, aby aktivně podporovaly 

úsilí o zachování nejvyšších možných 

norem ochrany životního prostředí v 

tomto zranitelném a jedinečném 

ekosystému, mimo jiné vytvořením 

mezinárodních nástrojů pro prevenci 

znečištění moře v Arktidě ropou a pro 

připravenost a schopnost reakce na takové 

znečištění, a aby zejména aktivně 

navrhovaly vládám strategie, na jejichž 

základě upustí od povolování činností 

spojených s těžbou ropy a plynu, včetně 

průzkumu, dokud nebude možné zajistit 

účinnou reakci na takové nehody; 

Or. en 
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