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5. 3. 2013 A7-0035/9 

Pozměňovací návrh  9 

Konrad Szymański 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. připomíná, že v souladu s balíčkem 

opatření pro vnitřní trh hrají hlavní úlohu 

při financování energetické infrastruktury 

účastníci trhu; uznává, že některé inovační 

nebo strategicky důležité projekty, jež jsou 

opodstatněné z hlediska bezpečnosti 

dodávek, solidarity a udržitelnosti, ale není 

pro ně možné zajistit dostatečné tržní 

financování, mohou vyžadovat omezenou 

veřejnou podporu, aby se tak dosáhlo 

pákového efektu v oblasti soukromého 

financování; zdůrazňuje, že tyto projekty 

by měly být založeny na jasných, 

transparentních kritériích, aby se zabránilo 

narušení hospodářské soutěže a aby byly 

zohledněny zájmy spotřebitelů, a měly by 

být v plném souladu s cíli EU v oblasti 

energetiky a změny klimatu; 

50. připomíná, že v souladu s balíčkem 

opatření pro vnitřní trh hrají hlavní úlohu 

při financování energetické infrastruktury 

účastníci trhu; uznává, že některé inovační 

nebo strategicky důležité projekty, jež jsou 

opodstatněné z hlediska bezpečnosti 

dodávek, solidarity a udržitelnosti, ale není 

pro ně možné zajistit dostatečné tržní 

financování, mohou vyžadovat omezenou 

veřejnou podporu, aby se tak dosáhlo 

pákového efektu v oblasti soukromého 

financování; zdůrazňuje, že tyto projekty 

by měly být založeny na jasných, 

transparentních kritériích, aby se zabránilo 

narušení hospodářské soutěže a aby byly 

zohledněny zájmy spotřebitelů, a měly by 

být v plném souladu s právními předpisy 

EU vztahujícími se k oblasti energetiky 

a změny klimatu; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/10 

Pozměňovací návrh  10 

Konrad Szymański 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. souhlasí s Komisí, že zemní plyn 

sehraje v krátkodobém až střednědobém 

horizontu při transformaci energetického 

systému významnou roli, protože 

představuje poměrně rychlý a nákladově 

efektivní způsob snížení závislosti na 

jiných, více znečišťujících fosilních 

palivech; zdůrazňuje potřebu diverzifikace 

tras dodávek zemního plynu do Evropské 

unie; varuje před jakýmikoli investicemi, 

které by mohly vést k uvíznutí 

v dlouhodobé závislosti na fosilních 

palivech; 

65. souhlasí s Komisí, že zemní plyn 

sehraje přinejmenším v krátkodobém až 

střednědobém horizontu při transformaci 

energetického systému významnou roli, 

protože představuje poměrně rychlý 

a nákladově efektivní způsob snížení 

závislosti na jiných, více znečišťujících 

fosilních palivech; zdůrazňuje potřebu 

diverzifikace tras dodávek zemního plynu 

do Evropské unie; varuje před jakýmikoli 

investicemi, které by mohly vést k uvíznutí 

v dlouhodobé závislosti na fosilních 

palivech; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/11 

Pozměňovací návrh  11 

Konrad Szymański 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 66 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  66a. je toho názoru, že by se nemělo 

zapomínat na úlohu zkapalněného 

ropného plynu (LPG) coby flexibilního 

a spolehlivého zdroje energie v místech 

s nedostatečnou infrastrukturou; 

Or. en 
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5. 3. 2013 A7-0035/12 

Pozměňovací návrh  12 

Konrad Szymański 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. uznává, že systém ETS je v současnosti 

hlavním, i když nikoli jediným, nástrojem 

umožňujícím snižování průmyslových 

emisí skleníkových plynů a podporu 

investic do bezpečných a trvale 

udržitelných nízkouhlíkových technologií; 

konstatuje, že má-li být systém ETS 

schopen lépe reagovat na hospodářské 

recese a expanze, obnovit důvěru investorů 

a posílit tržní pobídky k investování do 

nízkouhlíkových technologií a k jejich 

používání, je nutné jeho strukturální 

zlepšení; podotýká, že jakékoli strukturální 

změny v ETS by vyžadovaly komplexní 

posouzení environmentálních, 

ekonomických a sociálních důsledků, jakož 

i dopadu na investice do nízkouhlíkových 

technologií, na ceny elektřiny a na 

konkurenceschopnost energeticky 

náročných odvětví, zejména v souvislosti 

s nebezpečím úniku uhlíku; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby evropským 

průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 

inovativní, bezpečná a trvale udržitelná 

technologická řešení a aby je v tomto 

rozvoji podporovaly; 

87. uznává, že systém ETS je v současnosti 

hlavním, i když nikoli jediným, nástrojem 

umožňujícím snižování průmyslových 

emisí skleníkových plynů a podporu 

investic do bezpečných a trvale 

udržitelných nízkouhlíkových technologií; 

konstatuje, že nedávný vývoj prokázal 

význam strukturálních reforem v rámci 

systému ETS pro zlepšení schopnosti 

členských států reagovat na hospodářské 

recese i expanze, obnovit důvěru investorů 

a posílit tržní pobídky k investování do 

nízkouhlíkových technologií a k jejich 

používání; podotýká, že jakékoli 

strukturální změny v ETS by vyžadovaly 

komplexní posouzení environmentálních, 

ekonomických a sociálních důsledků, jakož 

i dopadu na investice do nízkouhlíkových 

technologií, na ceny elektřiny a na 

konkurenceschopnost energeticky 

náročných odvětví, zejména v souvislosti 

s nebezpečím úniku uhlíku; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby evropským 

průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet 

inovativní, bezpečná a trvale udržitelná 

technologická řešení a aby je v tomto 

rozvoji podporovaly; 

Or. en 


