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7. 9. 2016 A8-0214/1 

Pozměňovací návrh  1 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano a další 

 

Zpráva A8-0214/2016 

Werner Langen 

Na cestě k novému uspořádání trhu s energií 

2015/2322(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. zdůrazňuje, že nízké velkoobchodní 

ceny energie ve většině Evropy jsou 

odrazem existence nadměrných kapacit; 

konstatuje, že tyto ceny tak v současné 

době nepobízejí k žádným investicím do 

nové kapacity, energetické účinnosti ani 

řízení poptávky; 

Or. en 
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7. 9. 2016 A8-0214/2 

Pozměňovací návrh  2 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano a další 

 

Zpráva A8-0214/2016 

Werner Langen 

Na cestě k novému uspořádání trhu s energií 

2015/2322(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. podporuje stoupající podíl 

obnovitelných zdrojů energie v EU; 

zdůrazňuje význam stabilních 

a rentabilních systémů na podporu 

obnovitelných zdrojů energie z hlediska 

dlouhodobých investic, které by byly v 

krátkodobém horizontu i nadále schopny 

reakce a adaptace a které by byly 

uzpůsobeny státním potřebám 

a okolnostem a umožňovaly postupné 

ukončení dotací vyspělých technologií na 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů; 

vítá, že se celá řada technologií 

využívajících obnovitelné zdroje stává ve 

srovnání s konvenčními způsoby vyroby 

energie konkurenceschopnou, pokud jde 

o náklady; podotýká, že je třeba dbát na to, 

aby byly podpůrné systémy dobře navrženy 

a aby se minimalizoval jejich vliv 

na energeticky náročná průmyslová 

odvětví, která jsou ohrožena únikem 

uhlíku; 

49. podporuje stoupající podíl 

obnovitelných zdrojů energie v EU; 

zdůrazňuje význam stabilních 

a rentabilních systémů na podporu 

obnovitelných zdrojů energie z hlediska 

dlouhodobých investic, které by byly v 

krátkodobém horizontu i nadále schopny 

reakce a adaptace a které by byly 

uzpůsobeny státním potřebám 

a okolnostem; zdůrazňuje skutečnost, že 

pokud jsou podpůrné systémy dobře 

navrženy, představují užitečný nástroj k 

rychlému snížení nákladů na celou řadu 
technologií využívajících obnovitelné 

zdroje, které se stávají ve srovnání 

s konvenčními způsoby výroby energie 

konkurenceschopnými, pokud jde 

o náklady; s ohledem na současná četná 

selhání trhu věří, že je nezbytné udržet 

stabilní tok příjmů pro obnovitelné zdroje 

energie, které budou muset být v novém 

energetickém systému připraveny 

reagovat na signály trhu; podotýká, že je 

třeba dbát na to, aby byly podpůrné 

systémy dobře navrženy a aby se 

minimalizoval jejich vliv na energeticky 

náročná průmyslová odvětví, která jsou 

ohrožena únikem uhlíku; 

Or. en 
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