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6. 3. 2013 A7-0035/15 

Pozměňovací návrh  15 

Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 
Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že je třeba 

připomenout, že pilíři energetické politiky 

EU jsou bezpečnost dodávek (rozmanitost 

zdrojů), výhodné ceny a energetická 

účinnost, které doplňuje politický cíl 

snížení emisí skleníkových plynů; 

A. vzhledem k tomu, že je třeba 

připomenout, že pilíři energetické politiky 

EU jsou udržitelnost, bezpečnost dodávek 

a konkurenceschopnost; 

Or. en 
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6. 3. 2013 A7-0035/16 

Pozměňovací návrh  16 

Kathleen Van Brempt 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. naléhavě žádá Komisi, aby předložila 

jeden konkrétní scénář, v němž udá směr 

do roku 2050; zdůrazňuje, že tento scénář 

by se měl opírat o možnosti, které jsou 

dobrou volbou, spojující vysokou 

energetickou účinnost, vysoce obnovitelné 

využití a inteligentní infrastrukturu; 

zdůrazňuje, že jasný plán činnosti 

a konsensus mezi všemi členskými státy 

jsou pro dosažení cíle udržitelnosti, 

zabezpečení dodávek 

a konkurenceschopnosti zásadní. 

Or. en 
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6. 3. 2013 A7-0035/17 

Pozměňovací návrh  17 

Kathleen Van Brempt 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje význam energetické politiky 

EU během hospodářské a finanční krize; 

podtrhuje roli, jakou energetika hraje 

v podpoře hospodářského růstu, 

konkurenceschopnosti a vytváření 

pracovních míst v EU; vyzývá Komisi, aby 

navrhla strategie pro období po roce 2020 

a představila co nejdříve politický rámec 

energetické politiky EU do roku 2030; je 

přesvědčen, že tento politický rámec by 

měl být v souladu s programem EU pro 

dekarbonizaci do roku 2050 a že by měl 

zohledňovat možnosti, které jsou podle 

energetického plánu z ekonomického 

a environmentálního hlediska dobrou; 

vyzývá k přijetí opatření s cílem 

minimalizovat negativní dopad odvětví 

energetiky na životní prostředí, a to 

s ohledem na dopady opatření přijatých 

v souvislosti s konkurenceschopností 

hospodářství členských států a EU i 

s ohledem na zajištění dodávek energie pro 

obyvatele;  

6. zdůrazňuje význam energetické politiky 

EU během hospodářské a finanční krize; 

podtrhuje roli, jakou energetika hraje 

v podpoře hospodářského růstu, 

konkurenceschopnosti a vytváření 

pracovních míst v EU; vyzývá Komisi, aby 

navrhla strategie pro období po roce 2020 

a představila co nejdříve politický rámec 

energetické politiky EU do roku 2030; je 

přesvědčen, že tento politický rámec by 

měl být v souladu s programem EU pro 

dekarbonizaci do roku 2050 a že by měl 

zohledňovat možnosti, které jsou podle 

energetického plánu z ekonomického 

a environmentálního hlediska dobrou 

volbou, a stanovit pro celou EU závazné 

cíle týkající se energetické účinnosti, 

obnovitelných zdrojů energie a emisí 

skleníkových plynů; vyzývá k přijetí 

opatření s cílem minimalizovat negativní 

dopad odvětví energetiky na životní 

prostředí, a to s ohledem na dopady 

opatření přijatých v souvislosti 

s konkurenceschopností hospodářství 

členských států a EU i s ohledem na 

zajištění dodávek energie pro obyvatele; 

Or. en 
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6. 3. 2013 A7-0035/18 

Pozměňovací návrh  18 

Kathleen Van Brempt 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetický plán do roku 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. uznává, že vyšší podíl energie 

z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 

klíčovým aspektem udržitelnějšího 

energetického systému; dále uznává, že 

všechny scénáře zkoumané ve sdělení 

Komise předpokládají, že v rámci skladby 

zdrojů energie EU bude mít větší podíl 

energie z obnovitelných zdrojů, a to ve 

výši přibližně 30 % hrubé konečné 

spotřeby energie v roce 2030 a alespoň 

55 % v roce 2050; zdůrazňuje, že posun 

k politice větší energetické účinnosti může 

usnadnit docílení většího podílu energie 

z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, 

aby při budoucích odhadech brala 

explicitně v úvahu decentralizovanou 

výrobu elektřiny; dále vyzývá Komisi, aby 

jasně zmapovala finanční, technické 

a infrastrukturní překážky, které brání růstu 

decentralizované výroby energie 

v členských státech; 

23. uznává, že vyšší podíl energie 

z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je 

klíčovým aspektem udržitelnějšího 

energetického systému; dále uznává, že 

všechny scénáře zkoumané ve sdělení 

Komise předpokládají, že v rámci skladby 

zdrojů energie EU bude mít větší podíl 

energie z obnovitelných zdrojů, a to ve 

výši přibližně 30 % hrubé konečné 

spotřeby energie v roce 2030 a alespoň 

55 % v roce 2050; zdůrazňuje, že posun 

k politice větší energetické účinnosti může 

usnadnit docílení většího podílu energie 

z obnovitelných zdrojů až o 45 % do roku 

2030 a umožnil by EU do roku 2050 

přechod na hospodářství využívající téměř 

zcela obnovitelné zdroje; vyzývá Komisi, 

aby při budoucích odhadech brala 

explicitně v úvahu decentralizovanou 

výrobu elektřiny; dále vyzývá Komisi, aby 

jasně zmapovala finanční, technické 

a infrastrukturní překážky, které brání růstu 

decentralizované výroby energie 

v členských státech; 

Or. en 

 

 


