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Pozměňovací návrh  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Dimenze energetické unie vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Dimenze energetické unie Všechny dimenze energetické unie 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bezpečnost dodávek energie, solidarita a 

důvěra 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  252 

Gianluca Buonanno 
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Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; 

1. bere na vědomí sdělení Komise s 

názvem „Rámcová strategie k vytvoření 

odolné energetické unie s pomocí 

progresivní politiky v oblasti změny 

klimatu“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  253 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v 

oblasti změny klimatu“; 

1. bere na vědomí sdělení Komise s 

názvem „Rámcová strategie k vytvoření 

odolné energetické unie“ a skutečnost, že 

tato strategie bude muset být v příštích 

letech vytyčena v rámci zvláštních 

právních předpisů za plné účasti 

Evropského parlamentu jako společného 

normotvůrce; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; 

1. pohlíží s nedůvěrou na sdělení Komise s 

názvem „Rámcová strategie k vytvoření 

odolné energetické unie s pomocí 

progresivní politiky v oblasti změny 

klimatu“, protože nepřiznává odpovídající 
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prioritu hlavním výzvám, kterým EU čelí, 

tj. uspokojení dosud nenaplněných potřeb 

velké části městského a venkovského 

obyvatelstva postiženého energetickou 

chudobou po energii nebo naléhavé 

potřebě uskutečnit energetický přechod ze 

současného modelu závislého na 

znečišťování na model založený na 

využívání obnovitelných zdrojů energie; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  255 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; 

1. odmítá sdělení Komise s názvem 

„Rámcová strategie k vytvoření odolné 

energetické unie s pomocí progresivní 

politiky v oblasti změny klimatu“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; bere na vědomí pět pilířů 

energetické unie, jak je popisuje Komise; 

trvá na tom, že politiky realizované v 

rámci těchto pilířů musí vždy přispívat k 

zajišťování bezpečnosti dodávek energie, 

dekarbonizaci a dlouhodobé udržitelnosti 
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hospodářství a musí rovněž zajišťovat 

dostupné a konkurenceschopné ceny za 

energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; konstatuje, že stejná 

bezpečnost dodávek energie, 

konkurenceschopnost a udržitelnost na 

plně integrovaném trhu s energií jsou 

hlavními pilíři, na nichž se vytváří 

energetická unie, jíž je možné docílit 

zmírňováním a snižováním poptávky po 

energii, rozvojem a integrací udržitelných 

zdrojů energie, spojováním zdrojů, 

propojením sítí, budováním inteligentních 

sítí, zajištěním jednotné regulace trhu s 

energií a stanovením jednotných postojů 

při vyjednávání se třetími zeměmi pomocí 

posílených opatření na úrovni EU a 

jednotnějších a lépe koordinovaných 

politik a opatření členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že energetická unie by 

měla přijmout komplexní přístup 

zaměřený na rozměry, jako je docílení 

plně integrovaného vnitřního trhu s 

energií, bezpečnost dodávek energie, 

snížení poptávky po energii, 

dekarbonizace skladby zdrojů energie 

založené zejména na obnovitelných 

zdrojích energie a výzkum a inovace, které 

by se zaměřovaly na získání vedoucí 

pozice v oblasti energetických technologií: 

zdůrazňuje, že v centru Evropské unie by 

měli stát evropští občané; požaduje, aby 

byl přijat přístup „zdola nahoru“ a aby 

byla uznána důležitost řádně fungujícího, 

účinného a spolehlivého energetického 

systému na místní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že energetická unie by 

kromě zajišťování bezpečnosti dodávek 

energie měla přijmout komplexní přístup 

zaměřený na klíčové pilíře, jako je 

docílení plně integrovaného vnitřního 

trhu s energií, snížení poptávky po 

energii, dekarbonizace skladby zdrojů 

energie, založené zejména na 

obnovitelných zdrojích energie, a výzkum 

a inovace, které by se zaměřovaly na 

získání vedoucí pozice v oblasti 

energetických technologií: zdůrazňuje, že 

v centru Evropské unie by měli stát 

evropští občané, kterým by se mělo dostat 

bezpečných, udržitelných a finančně 

dostupných energetických zdrojů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. uznává, že dokončení vnitřního trhu, 

zvýšení energetické účinnosti a využívání 

energie z obnovitelných zdrojů má klíčový 

význam pro snížení závislosti EU na 

zahraničních zdrojích a zvýšení 

bezpečnosti dodávek energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. Cíl odolné energetické unie, jejíž jádro 

spočívá na ambiciózní politice v oblasti 

klimatu, má spotřebitelům, domácnostem 

a podnikům v EU poskytnout bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a 

dostupnou energii. Dosažení tohoto cíle si 

vyžádá zásadní transformaci evropského 

energetického systému. 1b 

 __________________ 

 1b COM(2015) 80 final „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v 

oblasti změny klimatu“. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že jediným způsobem, jak 

dosáhnout bezpečnosti dodávek energie a 

současně zachovat ceny energií na 

dostupné úrovni a splnit naše cíle v oblasti 

klimatu, je vytvořit udržitelné energetické 

prostředí, které by bylo založeno na vysoké 

míře energetické účinnosti, energii z 

obnovitelných zdrojů a inteligentní 

infrastruktuře; kromě toho zdůrazňuje, že 

pokud mají budoucí generace tento 

přechod uskutečnit, musí být již dnes 

přijata správná opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. sdílí závěr analýzy Komise, že máme-li 

dosáhnout našeho cíle, musíme se 

odklonit od ekonomiky závislé na 

fosilních palivech, v níž je dodávka 

energie centralizovaná a určovaná 

nabídkou a která vychází ze starých 

technologií a zastaralých obchodních 

modelů; má za to, že přechod na nový 

energetický model je třeba urychlit; 

vyzývá proto, aby byly přezkoumány cíle 

pro rok 2030 a byl zvýšen cíl v oblasti 

energetické účinnosti na 40 % a cíl v 
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oblasti obnovitelných zdrojů energie na 

45 % a aby byly tyto cíle provedeny 

pomocí závazných vnitrostátních cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. opakuje svůj závazek vůči cílům v 

oblasti klimatu a energetiky do roku 2030; 

snížit emise skleníkových plynů o 40 %, 

zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v 

rámci evropské skladby zdrojů energie na 

27 % a zvýšit energetickou účinnost o 

30 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. poukazuje na to, že energetická unie 

zaštítěná silným politickým závazkem 

podpořit energetickou účinnost a rozšířit 

energii z obnovitelných zdrojů musí 

vycházet z ambiciózních závazných cílů v 

těchto oblastech stanovených do roku 

2030; připomíná, že Evropský parlament 

trvá na plnění těchto cílů; vyzývá k 

přezkoumání klimaticko-energetického 

balíčku pro rok 2030, který musí být 

založen na cíli v oblasti energetické 

účinnosti ve výši 40 % a cíli v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie ve výši 
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45 %; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že energetická účinnost a 

obnovitelné zdroje energie budou hrát 

klíčovou roli při dosahování 

dlouhodobého cíle EU snížení emisí o 80–

95 % do roku 2050 nákladově efektivním 

způsobem; odrazovým můstkem k tomuto 

cíli musí zůstat odhodlání EU 

bezpodmínečně dosáhnout alespoň 40% 

snížení emisí do roku 2030; připomíná, že 

energetická účinnost, energie z 

obnovitelných zdrojů a inteligentní 

infrastruktury jsou nejlepší volbou, 

protože představují nejrychlejší a 

nejlevnější způsob, jak pro nás zajistit 

bezpečnost dodávek energie a zároveň 

zachovat dostupné ceny, napomáhají 

dosažení našich cílů v oblasti klimatu a 

vytvářejí miliony pracovních míst v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bezpečnost dodávek energie, solidarita a 

důvěra 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické 

sítě (nařízení TEN–E) a v příloze I 

nařízení, kterým se vytváří nástroj pro 

propojení Evropy (nařízení CEF), jako je 

například jižní koridor pro přepravu 

plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby poskytla podporu 

státům, které ji potřebují k dosažení 

diverzifikace zdrojů energie, dodavatelů a 

přepravních tras; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 
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jižní koridor pro přepravu plynu; jižní koridor pro přepravu plynu; 

 zdůrazňuje, že je důležité zajistit stabilní a 

předvídatelný regulační rámec, který 

poskytuje spravedlivou odměnu za aktiva 

a umožňuje přijímat dlouhodobé závazky, 

což jsou předpoklady pro zajištění nových 

investic do energetické infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá členské státy, aby aktivně 

prosazovala diverzifikaci dodávek (u 

zdrojů energie, dodavatelů a přepravních 

tras); za tímto účelem vyzývá Komisi, aby 

podporovala výstavbu příslušných 

prioritních koridorů energetické 

infrastruktury, jak jsou uvedeny v příloze I 

nařízení o hlavních směrech pro 

transevropské energetické sítě (nařízení 

TEN–E) a v příloze I nařízení, kterým se 

vytváří nástroj pro propojení Evropy 

(nařízení CEF), jako je například jižní 

koridor pro přepravu plynu; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

zmírnění poptávky po energii a 

diverzifikaci dodávek v zájmu dosažení 



 

PE560.739v01-00 14/132 AM\1065517CS.doc 

CS 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické 

sítě (nařízení TEN–E) a v příloze I 

nařízení, kterým se vytváří nástroj pro 

propojení Evropy (nařízení CEF), jako je 

například jižní koridor pro přepravu 

plynu; 

cíle, jímž je přechod na hospodářství EU 

založené na využívání obnovitelných 

zdrojů energie do roku 2050; vyzývá proto 

členské státy, aby rychle, včas a správně 

prováděly právní předpisy EU v oblasti 

energetiky, životního prostředí a klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické 

sítě (nařízení TEN–E) a v příloze I 

nařízení, kterým se vytváří nástroj pro 

propojení Evropy (nařízení CEF), jako je 

například jižní koridor pro přepravu 

plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  273 

Nikolay Barekov 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu, a 

zejména a přednostně výstavbu plynovodu 

Nabucco a zajištění dodávek plynu z 

Íránu, Ázerbájdžánu a Turkmenistánu v 

rámci projektu Nabucco, plynovodu po 

trase z Turecka přes Řecko, Bulharsko, 

Rumunsko a Maďarsko do Rakouska;  

Or. bg 

Pozměňovací návrh  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu a 

integrovaná soustava v oblasti Severního 

moře; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  275 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E), v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF) a Evropská 

strategie energetické bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF); 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu, včetně 

jeho evropského úseku transjadranského 

plynovodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 
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Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu, a 

usnadnění propojování stávajících 

plynových uzlů s vybudovanými 

plynovody, jako např. s plynovodem 

Eastring; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu, a 

usnadnění propojování stávajících 

plynových uzlů s vybudovanými 

plynovody, jako např. s plynovodem 

Eastring; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

aktivně prosazovaly diverzifikaci dodávek 

(u zdrojů energie, dodavatelů a 

přepravních tras); za tímto účelem vyzývá 

Komisi, aby podporovala výstavbu 

příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu, se 

zvláštním důrazem na členské státy s 

vysokou mírou závislosti; vyzývá Komisi, 

aby upřednostňovala stávající domácí 

kapacity pro výrobu energie, včetně 

vlastních evropských zdrojů energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; vyzývá 

Komisi, aby upřednostňovala využívání 

stávajících vlastních evropských kapacit 

pro výrobu energie a zdrojů energie; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravní tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

2. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala 

udržitelnější a konkurenceschopnější ceny 

energií pro evropské občany a podniky a 

diverzifikaci dodávek (u zdrojů energie, 

dodavatelů a přepravních tras); za tímto 

účelem vyzývá Komisi, aby podporovala 

výstavbu příslušných prioritních koridorů 

energetické infrastruktury, jak jsou 

uvedeny v příloze I nařízení o hlavních 

směrech pro transevropské energetické sítě 

(nařízení TEN–E) a v příloze I nařízení, 

kterým se vytváří nástroj pro propojení 

Evropy (nařízení CEF), jako je například 

jižní koridor pro přepravu plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 – bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že skutečně propojený vnitřní 

trh s energií s větším počtem vstupních 

míst a zpětným tokem může být vytvořen, 

pouze pokud budou propojeny distribuční 

soustavy zemního plynu, vybudovány uzly 

pro zkapalněný zemní plyn v jižní a 

východní Evropě, dokončen koridor 

Sever–Jih a jižní koridor pro přepravu 

zemního plynu a pokud bude pokračovat 

rozvoj vlastních evropských kapacit pro 

výrobu energie; vyzývá proto k 

urychlenému rozvoji propojovacích vedení 

a projektů zaměřených na diverzifikaci 
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zdrojů dodávek, jak už stanoví užší výběr 

záměrů v rámci strategie energetické 

bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá, aby byly přednostně rozvíjeny 

kapacity zkapalněného zemního plynu a 

vlastní evropské kapacity pro výrobu 

energie v zemích Středomoří a v 

jihovýchodní Evropě a zajištěno propojení 

vnitrozemských zemí střední Evropy na 

tyto nové kapacity v zájmu diverzifikace 

zdrojů dodávek v těchto regionech; 

konstatuje, že tento přístup umožní 

hospodářskou soutěž na trhu s plynem a 

nahradí dovoz zemního plynu podle smluv 

vázaných na ceny ropy, čímž posílí 

vyjednávací sílu členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že projekty, které jsou v 

současné době zahrnuty v seznamu 

projektů společného zájmu, nestačí k 

dosažení evropského cíle propojení 

Iberského poloostrova a kontinentální 

Evropy; naléhavě vyzývá regionální 

skupinu TEN-E a Komisi, aby stanovily 



 

PE560.739v01-00 22/132 AM\1065517CS.doc 

CS 

další projekty, které mají být zahrnuty do 

příštího seznamu projektů společného 

zájmu pro rok 2015, s cílem významně 

posílit kapacitu propojení mezi 

Španělskem a Francií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že transjadranský 

plynovod napomůže dosažení cíle EU 

diverzifikace dodávek plynu členským 

státům a zemím Energetického 

společenství v jihovýchodní Evropě; 

uznává, že provedení transjadranského 

plynovodu bude stimulovat rozvoj nové 

energetické infrastruktury, integraci 

energetických sítí a dokončení vnitřního 

trhu s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že projekty energetické 

infrastruktury, jako je například 

integrovaná soustava v oblasti Severního 

moře, by měly být připravovány v rámci 

koordinovaného a regionálního přístupu 

založeného na mezivládních dohodách 

odvozených od společných regionálních 

strategií; v těchto strategiích by měly být 



 

AM\1065517CS.doc 23/132 PE560.739v01-00 

 CS 

stanoveny jednoznačné cíle projektu, měly 

by vytvářet účinné regulační rámce 

zahrnující vlastnické podíly k přenosovým 

soustavám a výrobním kapacitám a 

nastavovat nová pravidla trhu, která 

usnadňují obchod s proměnnými 

dodávkami elektřiny v rámci všech 

propojených trhů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

dlouhodobými cíli v oblasti klimatu, 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

dlouhodobými závazky EU v oblasti 

dekarbonizace a s právními předpisy v 

oblasti životního prostředí a dalšími 
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příslušnými právními předpisy EU; vyzývá 

Komisi, aby považovala investice do 

zmírnění poptávky po energii, zejména do 

budov, za významné investice do 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti a vyzývá Komisi, 

aby považovala investice, které vedou ke 

snížení poptávky po energiích, např. do 

stavebního fondu, za způsobilé projekty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  291 

Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; vyzývá Komisi, 

aby považovala investice do zmírnění 

poptávky po energii, zejména do budov, za 

významné investice do infrastruktury; 



 

AM\1065517CS.doc 25/132 PE560.739v01-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu 

s právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci dodávek musí být zcela v 

souladu s právními předpisy EU v oblasti 

klimatu, energetiky a státní podpory, s 

prioritami energetické bezpečnosti EU a s 

cíli energetického plánu EU do roku 

2050; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

přáním dotčených států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 
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Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti a musí zajišťovat 

rozsáhlé a účinné využívání stávající 

energetické infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; 

3. zdůrazňuje, že všechny projekty EU v 

oblasti infrastruktury usilující o 

diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a 

přepravních tras musí být zcela v souladu s 

právními předpisy EU a s prioritami 

energetické bezpečnosti; má za to, že 

rozvoj obnovitelných zdrojů energie je 

ústředním prvkem energetické unie s 

ohledem na náklady na energii; 

zdůrazňuje, že pro začlenění 

obnovitelných zdrojů je důležité rozvíjet 

přeshraniční infrastrukturu a posilovat 

výzkum a inovace při vytváření 

inteligentnějších energetických sítí, 

nových způsobů skladování energie a 

flexibilních technologií výroby; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá orgány EU a členské státy, aby 

uznávaly investice do zvýšení energetické 

účinnosti, zejména do budov, za investice 

do infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že pro zajištění 

bezpečnosti dodávek jak v běžných 

podmínkách, tak i v případě mimořádných 

událostí i pro zajištění dodávek energie z 

konkurenčních zdrojů ke spotřebitelům v 

celé Evropské unii a energetickém 

společenství má zásadní význam dobře 

rozvinutá a plně integrovaná 

infrastruktura umožňující lepší 

diverzifikaci dodávek a přeshraničních 

toků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 
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Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. podporuje činnosti zaměřené na rozvoj 

strategických partnerství v oblasti 

energetiky s klíčovými producentskými 

zeměmi, které dodávají do EU zemní plyn 

anebo jej mohou dodávat v budoucnosti; 

vyzývá Komisi, aby posílila dialog s 

Norskem a producentskými zeměmi 

jižního koridoru pro přepravu zemního 

plynu, zeměmi oblasti severní Afriky a 

východního Středomoří a aby věnovala 

zvláštní pozornost i dalším zemím, které 

produkují zkapalněný zemní plyn, jako 

jsou mimo jiné USA, Kanada a Austrálie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. podporuje činnosti zaměřené na rozvoj 

strategických partnerství v oblasti 

energetiky s klíčovými producentskými 

zeměmi, které dodávají do EU zemní plyn 

anebo jej mohou dodávat v budoucnosti; 

vyzývá Komisi, aby posílila dialog s 

Norskem a producentskými zeměmi 

jižního koridoru pro přepravu zemního 

plynu, zeměmi oblasti severní Afriky a 

východního Středomoří a aby věnovala 

zvláštní pozornost i dalším zemím, které 

produkují zkapalněný zemní plyn, jako 

jsou USA, Kanada a další významní 

producenti zkapalněného zemního plynu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na to, že evropský trh s 

energií by měl být vybudován na co 

nejhospodárnějším základě, v praxi však 

neexistuje žádná koordinace činnosti 

členských států, pokud jde o rozhodnutí 

pokračovat v realizaci vnitrostátních 

energetických projektů, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit energetickou 

bezpečnost a konkurenceschopnost v 

jiném členském státě; má za to, že 

vnitrostátní energetické projekty, ve 

kterých hodlají členské státy pokračovat, 

by měly být posouzeny s ohledem na 

zajištění energetické bezpečnosti v 

příslušném regionu a v EU jako celku; 

Or. lt 

Pozměňovací návrh  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. opakuje své odhodlání dosáhnout 10% 

vzájemného propojení trhu v zájmu 

dokončení vnitřního trhu s energií v EU; 

současně uznává, že je důležité i dosažení 

kvantitativního cíle propojení 

prostřednictvím zajištění dostupnosti 

stávající vnitrostátní a přeshraniční 

infrastruktury, aby tak bylo zajištěno 

účinné využívání evropských zdrojů 

energie a aby byla zvýšena bezpečnost 

dodávek; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  302 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zastává názor, že rozvoj energetické 

infrastruktury s cílem zajistit kontinuitu a 

bezpečnost dodávek energie v EU by měl 

být realizován bez ohledu na politická 

hlediska a posuzován na základě 

nákladové efektivity a bezpečnosti 

dodávek energie; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  303 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby zvyšovala 

bezpečnost informačních technologií a 

ochranu strategických energetických 

infrastruktur, a to především s ohledem 

na rozvoj průmyslové výroby a rostoucí 

úlohu IKT v odvětví energetiky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, a vyzývá Komisi, 

aby prosazovala právní předpisy všemi 

dostupnými prostředky s cílem zajistit 

volný tok energie do EU a zabránit 

narušením vnitřního trhu; 

4. zdůrazňuje potřebu aktivně posílit 

spolupráci s partnery EU a uznat 

důležitou úlohu mezinárodní spolupráce v 

oblasti energetiky a zejména energetické 

bezpečnosti; zdůrazňuje v tomto ohledu, 

že všechny mezivládní dohody musí být 

založeny na zásadě vzájemného respektu 

se zapojenými třetími zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, a vyzývá Komisi, 

aby prosazovala právní předpisy všemi 

dostupnými prostředky s cílem zajistit 

volný tok energie do EU a zabránit 

narušením vnitřního trhu; 

4. zdůrazňuje skutečnost, že na dodávky 

energie pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat vnitrostátní právní předpisy v 

rozsahu, v němž se týkají vnitrostátního 

trhu;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, a vyzývá Komisi, 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, a vyzývá Komisi, 
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aby prosazovala právní předpisy všemi 

dostupnými prostředky s cílem zajistit 

volný tok energie do EU a zabránit 

narušením vnitřního trhu; 

aby zajistila uplatňování právních 

předpisů EU s cílem umožnit volný tok 

energie do EU a zabránit narušením 

vnitřního trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, a vyzývá Komisi, 

aby prosazovala právní předpisy všemi 

dostupnými prostředky s cílem zajistit 

volný tok energie do EU a zabránit 

narušením vnitřního trhu; 

4. zdůrazňuje, že na dodávky energie 

pocházející ze třetích zemí se musí 

vztahovat acquis EU v rozsahu, v němž se 

týkají společného trhu, zejména právní 

předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže 

a státní podpory, a vyzývá Komisi, aby 

prosazovala právní předpisy všemi 

dostupnými prostředky s cílem zajistit 

volný tok energie do EU a zabránit 

narušením vnitřního trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

došlo k ukončení energetické závislosti 

některých členských států vůči vnitřnímu 

trhu s energií, která se prokázala při 

zátěžových testech týkajících se plynu, 

které provedla Komise; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která 

se prokázala při zátěžových testech 

týkajících se plynu, které provedla Komise; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto 

testy prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci členských států a 

regionů od evropských sítí pro přenos 

plynu a elektrické energie, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; domnívá se, že 

EU by měla přednostně pomáhat 

nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 

jejich zdroje a trasy pro dodávky energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Vladimir Urutchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; vyzývá v této 

souvislosti členské státy a Komisi, aby 

bezodkladně provedly doporučení 

zátěžových testů týkajících se plynárenské 

soustavy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla pravidelně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států, zejména států s ostrovními regiony, 

vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky a aby zavedla 

opatření zaměřená na snížení poptávky po 

energii a k zajištění přístupu k energii pro 

všechny občany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; 

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci některých členských 

států vůči vnitřnímu trhu s energií, která se 

prokázala při zátěžových testech týkajících 

se plynu, které provedla Komise; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto testy 

prováděla každé dva roky; doporučuje, aby 

Komise zvážila provedení zátěžových testů 

týkajících se přenosové soustavy elektřiny 

s cílem získat přehled o celkové odolnosti 

trhu s energií; zdůrazňuje, že tyto zátěžové 

testy by měly ukázat zejména stav, 

kapacitu a odolnost celé vnitrostátní 

přenosové soustavy i úroveň kapacity 

přeshraničního propojení a že následná 

doporučení vypracovaná na základě 

těchto zátěžových testů musí zahrnovat 

úplné posouzení dopadu vnitrostátních 

plánů i unijních cílů pro řešení veškerých 

z nich vyplývajících opatření; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že projekty v oblasti 

infrastruktury, jako např. synchronizace 

energetických systémů pobaltských států s 

evropskou elektrizační soustavou, které 

řeší problém „energeticky izolovaných 

oblastí“, jsou z hlediska energetické unie 

projekty strategického významu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. vyzývá k odstranění „energeticky 

izolovaných oblastí“ v EU, které mělo být 

původně dokončeno v roce 2015; tvrdí, že 

je nezbytné rozvíjet propojení 

energetických sítí, aby se prolomila 

izolace členských států a byl zajištěn 

synchronní provoz v evropských 

kontinentálních sítích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou 

unií konstatuje, že bezpečnost dodávek 

energie je nejnaléhavější otázkou a že 

členské státy musí koordinovat v tomto 

ohledu své úsilí a spolupracovat se svými 

sousedy při vypracovávání svých 

energetických politik; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by bylo 

možné zjednodušit stávající struktury 

vnitrostátních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události 

na regionální a unijní úrovni; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických 

politik; v této souvislosti vyzývá Komisi, 

aby posoudila, jak by bylo možné 

zjednodušit stávající struktury 

vnitrostátních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události na 

regionální a unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že členské státy musí 

koordinovat své úsilí a spolupracovat se 

svými sousedy při vypracovávání svých 

politik v oblasti bezpečnosti dodávek 

energie; vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 

by bylo možné zjednodušit vnitrostátní 

preventivní opatření a opatření v reakci na 

mimořádné události, včetně opatření v 

oblasti energetické účinnosti na regionální 

a unijní úrovni, jak by mohla být posílena 

soudržnost těchto opatření a 

minimalizovány účinky deformující trh; 

podporuje používání jediné, progresivní a 

stabilní metodiky hodnocení přiměřenosti 

energetické soustavy a je příznivcem 

regionálních hodnocení přiměřenosti 

energetické soustavy; vyjadřuje politování 

nad zavedením vnitrostátních kapacitních 

mechanismů, které mají na trh 
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deformující účinky a udržují financování 

starých, znečišťujících a neúčinných 

kapacit výroby energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá členské státy, aby 

posoudily, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  320 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je jednou z hlavních otázek a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 
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stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

a konkurenceschopnost jsou 

nejnaléhavějšími otázkami a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je jednou z nejnaléhavějších otázek a že 

členské státy musí koordinovat v tomto 

ohledu své úsilí a spolupracovat se svými 

sousedy při vypracovávání svých 
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v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

energetických politik; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by bylo 

možné zjednodušit stávající struktury 

vnitrostátních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události na 

regionální a unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

vyžaduje posílení koordinace a spolupráce 

mezi členskými státy a jejich sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že kvantitativní (tj. 

použitelnost pro systém relevantních 

elektráren, kapacita přenosových soustav) 
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a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

a kvalitativní (tj. stabilní frekvence) 

bezpečnost dodávek energie je 

nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních a 

meziregionálních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události na 

regionální a unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je jednou z nejnaléhavějších otázek a že 

členské státy musí koordinovat v tomto 

ohledu své úsilí a spolupracovat se svými 

sousedy při vypracovávání svých 

energetických politik; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by bylo 

možné zjednodušit stávající struktury 

vnitrostátních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události na 

regionální a unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je jednou z nejnaléhavějších otázek, a 

musí být proto koordinována na úrovni 

EU, zásadní význam v tomto ohledu má 

rovněž koordinace a spolupráce mezi 

sousedy při vypracovávání energetických 

politik; v této souvislosti vyzývá Komisi, 

aby posoudila, jak by bylo možné 

zjednodušit stávající struktury 

vnitrostátních preventivních opatření a 

opatření v reakci na mimořádné události na 

regionální a unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že stabilita dodávek energie je 

nejnaléhavější otázkou společně s 

volatilitou cen a hospodářskými škodami 

vzniklými v důsledku změny klimatu; 

zdůrazňuje proto, že členské státy musí 

koordinovat v tomto ohledu své úsilí a 

spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik 

a politik v oblasti klimatu; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby posoudila, 

jak by bylo možné zjednodušit stávající 

struktury vnitrostátních preventivních 

opatření a opatření v reakci na mimořádné 

události na regionální a unijní úrovni; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  328 

Martina Werner 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že členské státy musí 

koordinovat v tomto ohledu své úsilí a 

spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  329 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že 

konkurenceschopnost a udržitelnost mají 

svůj účel při zajištění bezpečnosti dodávek 

pro koncové uživatele; zdůrazňuje, že 

diverzifikace koridorů pro přepravu 

zemního plynu a moderní a flexibilní 

infrastruktura by měly být prioritou z 

hlediska bezpečnosti dodávek energie v 

Evropě; zdůrazňuje, že členské státy musí 

koordinovat v tomto ohledu své úsilí a 

spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 
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stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské státy 

musí koordinovat v tomto ohledu své úsilí 

a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zlepšit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

je nejnaléhavější otázkou a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

6. v souvislosti s budoucí energetickou unií 

konstatuje, že bezpečnost dodávek energie 

a konkurenceschopnost Evropy jsou 

nejnaléhavějšími otázkami a že členské 

státy musí koordinovat v tomto ohledu své 
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vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

úsilí a spolupracovat se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

posoudila, jak by bylo možné zjednodušit 

stávající struktury vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření v reakci 

na mimořádné události na regionální a 

unijní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. domnívá se, že základem energetické 

unie by mělo být jednotné vystupování při 

jednáních s třetími zeměmi; dále se 

domnívá, že koordinace postojů a 

kolektivní nákup plynu by měly začínat na 

regionální úrovni, kde by některé členské 

státy mohly zavést společný vyjednávací 

mechanismus a vytvořit regionální uzly 

pro další rozšiřování infrastruktury na 

dodávky plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. má za to, že je třeba posílit diplomacii 

EU v energetice a oblasti zdrojů, pokud 

má být zabezpečen přístup ke kovům a 

nerostným surovinám nezbytným pro 

rozvoj a výrobu technologií čisté energie; 
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zvýhodněný přístup je možné získat 

prostřednictvím propojení oblastí pomoci 

a obchodu, spolupráce v oblasti přenosu 

technologií a inovací ve vztazích EU s 

ekonomikami bohatými na nerostné 

suroviny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje, že s ohledem na společný 

evropský vnitřní trh s energií mají dohody 

o energii EU se třetími zeměmi dopady na 

energetickou politiku v EU; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že musejí být 

zajištěny demokratické a transparentní 

postupy a soulad s právními předpisy EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  335 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6c. poukazuje na to, že v dohodách v 

oblasti energetiky se třetími zeměmi musí 

hrát významnou roli zásada reciprocity, 

přičemž musí být zajištěny normy kvality a 

dodržování regulačních rámců; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

komplexní rámec pro vnější rozměr 

energetické unie se zvláštním odkazem na 

podporu strategického partnerství se 

třetími zeměmi, které jsou producenty a 

tranzitními zeměmi, jenž bude 

zohledňovat současný stav regionální 

spolupráce; v zájmu posílení dialogu a 

spolupráce v oblasti ropy a zemního 

plynu, energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů, obchodu a 

propojení energetické unie s externími 

rozvodnými soustavami by měly být 

zváženy a prověřeny možnosti nových 

strategických partnerství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

rozhodnutí č. 994/2012/EU, kterým se 

zavádí mechanismus výměny informací o 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 

s cílem posílit jeho příslušná ustanovení a 

zejména posílit úlohu Komise; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  338 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vyjadřuje názor, že Rusko nemůže 

být nadále považováno za spolehlivého 

partnera, neboť otevřeně zpochybňuje 

právo EU, a to i ve WTO, a používá 

dodávky energie pro politické účely; 

konstatuje, že diverzifikace dodávek zlepší 

vyjednávací pozici zemí vůči externím 

dodavatelům plynu, a zdůrazňuje proto, že 

EU se musí poučit z minulých 

energetických krizí s Ruskem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že základním 

předpokladem zajištění bezpečnosti 

dodávek energie a stability v energetické 

unii je ochrana svrchovanosti a 

svrchovaných práv členských států, včetně 

těch, které se týkají průzkumu a využívání 

přírodních zdrojů; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  340 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že zlepšením energetické 

účinnosti v EU by se snížilo riziko 

závislosti a posílila by se tak vyjednávací 

pozice EU v záležitostech spojených se 

spotřebou energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

podniky ve třetích zemích, které tvoří 

součást celkového řetězce výroby energie 

v EU, budou rovněž jednat v souladu s 

politickými cíli EU v oblasti klimatu a 

energetiky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  342 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. vyzývá Komisi, aby upevnila celkovou 

koordinaci politik v oblasti bezpečnosti 

dodávek, zejména posílením součinnosti 

mezi stávajícími strukturami, jako je 

například pentalaterální energetické 

fórum, Agentura pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů 

(ACER) a Evropské sítě provozovatelů 

přenosových a přepravních soustav 
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(ENTSO), tak, aby:  

 – mohly být přijaty společné metodiky pro 

hodnocení rizik ve vztahu k vyváženosti 

nabídky a poptávky, stejně jako pravidla 

pro zamezení výpadkům; 

 – mohly být vytvořeny mechanismy pro 

výměnu prognóz energetické bilance 

členských států přesahující desetiletý 

rámec plánů rozvoje sítě; 

 – mohly být přijaty společné a sbližující se 

cíle v oblasti bezpečnosti dodávek, které 

budou přihlížet k energetickým strategiím 

příslušných členských států; 

 – mohla být doporučena společná řešení, 

která budou přihlížet ke skladbě zdrojů 

energie příslušných členských států; 

 – mohly být stanoveny prioritní projekty v 

oblasti bezpečnosti dodávek energie a 

jejich způsobilost pro financování z EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  343 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 

na revizi nařízení (EU) č. 994/2010 o 

opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu, která by 

členským státům uložila povinnost 

vypracovat strategii na podporu snížení 

spotřeby zemního plynu prostřednictvím 

energetické účinnosti a přechodu na 

obnovitelné zdroje energie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti 

hospodářské soutěže; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu 

potenciální struktury dobrovolného 

mechanismu pro kolektivní nakupování, 

jeho dopadu na fungování vnitřního trhu 

s plynem a dotčených podniků a jeho 

přínosu k zajištění bezpečnosti dodávek 

plynu; konstatuje, že vzhledem k tomu, že 

existuje několik modelů mechanismu pro 

kolektivní nakupování, je třeba se jím dále 

zabývat a určit nejlepší tržní model 

vhodný pro EU a dotčené regiony a 

dodavatele i pro případ mimořádných 

podmínek při zavedení mechanismu pro 

kolektivní nakupování; doporučuje 

Komisi, aby do té doby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě v 

souladu s acquis pro vnitřní trh a pravidly 

EU a Světové obchodní organizace v 
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oblasti hospodářské soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti 

hospodářské soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby nezasahovala do 

sjednávání smluv o energiích a aby v 

souladu se zásadou subsidiarity a 

mechanismu posílené spolupráce 

ponechala státům plnou svrchovanost při 

řízení vlastních dodávek energie a 

bezpečnosti dodávek energie;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  347 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. zdůrazňuje, že smlouvy o energiích 

musí být založeny na tržních cenách a 

zásadách hospodářské soutěže, 

zdůrazňuje, že všechna jednání o 

dlouhodobých smlouvách sjednaných 

členskými státy, stejně jako jednání 

ostatních stran se musí řídit acquis pro 

vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

nákupu, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy EU a sekretariát energetického 

společenství, aby podpořil smluvní strany 

energetického společenství, které si přejí 

sjednat smlouvy o energiích na 

dobrovolném základě zavedením 

společného mechanismu vyjednávání, a 

zdůrazňuje, že fungování takového 

mechanismu se musí řídit acquis pro 

vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  350 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat dohody o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu musí být nákladově 

efektivní a musí se řídit acquis pro vnitřní 

trh a pravidly EU a Světové obchodní 

organizace v oblasti hospodářské soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti 

hospodářské soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU v oblasti 

hospodářské soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 
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Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby prověřila možnosti 

zavedení společného mechanismu 

vyjednávání pro sjednávání smluv o 

energiích na dobrovolném základě, a 

zdůrazňuje, že fungování takového 

mechanismu se musí řídit acquis pro 

vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

zavedením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 

státy, které si přejí sjednat smlouvy o 

energiích na dobrovolném základě 

navržením společného mechanismu 

vyjednávání, a zdůrazňuje, že fungování 

takového mechanismu se musí řídit acquis 

pro vnitřní trh a pravidly EU a Světové 

obchodní organizace v oblasti hospodářské 

soutěže při zachování důvěrnosti 

informací, jež mají z obchodního hlediska 

citlivou povahu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 



 

PE560.739v01-00 56/132 AM\1065517CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu, místu určení, 

o povinnosti úhrady bez ohledu na odběr 

(take-or-pay) nebo ustanovení zakazující 

třetí straně poskytovat dodávky energie 

pod podmínkou získání preferenčního 

přístupu k dopravní infrastruktuře EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a 

zahrnují jeden nebo více z členských států 

a třetích zemí, přičemž Komise by se 

těchto jednání měla účastnit, pokud 

existuje riziko, že určitý dodavatel 

zneužije svého dominantního postavení; 

kromě toho konstatuje, že Komise by měla 

provádět předběžná a následná posouzení 

a sestavit výčet povolených a zakázaných 

ujednání těchto dohod, jako jsou 

8. zdůrazňuje, že Komise by se mohla na 

žádost členských států účastnit jednání o 

mezivládních dohodách jako pozorovatel; 

je však důležité, aby nebyla ohrožena 

schopnost členských států vyjednat obsah 

dohod; 
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například ustanovení o zákazu vývozu a 

místu určení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a 
zahrnují jeden nebo více z členských států 

a třetích zemí, přičemž Komise by se 

těchto jednání měla účastnit, pokud 

existuje riziko, že určitý dodavatel 

zneužije svého dominantního postavení; 

kromě toho konstatuje, že Komise by měla 

provádět předběžná a následná posouzení 

a sestavit výčet povolených a zakázaných 

ujednání těchto dohod, jako jsou 

například ustanovení o zákazu vývozu a 

místu určení; 

8. zdůrazňuje potřebu zvýšení 

transparentnosti mezivládních dohod v 

oblasti energetiky, které zahrnují jeden 

nebo více z členských států; poukazuje na 

to, že podle čl. 13 odst. 6 písm. a) nařízení 

Rady (EU) č 994/2010, pokud členské 

státy uzavírají nové mezivládní dohody, 

které mají dopad na rozvoj plynárenských 

infrastruktur a dodávek plynu, jsou 

povinny uvědomit o nich Komisi, aby 

mohla posoudit stav zabezpečení dodávek 

na úrovni EU; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  357 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod bude dosaženo 

posílením role Komise v jednáních, která 

se týkají energií a zahrnují jeden nebo více 

z členských států a třetích zemí, zejména 

stanovením povinného požadavku, aby se 
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měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

Komise účastnila všech jednání s cílem 

posílit pozici jednotlivých členských států 

při jednáních se třetími zeměmi, zvýšit 

transparentnost v odvětví energetiky a 

zaručit slučitelnost s acquis 

communautaire EU; vyzývá Komisi, aby 

předkládala Evropskému parlamentu 

pravidelné zprávy o mezivládních 

dohodách EU se třetími zeměmi; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  358 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zlepšení mezivládních 

dohod by mohlo být dosaženo odstraněním 

role Komise v jednáních, která se týkají 

energií a zahrnují jeden nebo více z 

členských států a třetích zemí; domnívá se, 

že Komise by neměla provádět předběžná 

ani následná posouzení nebo sestavovat 

jakýkoli výčet ujednání těchto dohod; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  359 

Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit; kromě toho konstatuje, že 

Komise by měla provádět předběžná a 

následná posouzení a sestavit výčet 

povolených a zakázaných ujednání těchto 

dohod, jako jsou například ustanovení o 

zákazu vývozu a místu určení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu, místu určení, 

o povinnosti úhrady bez ohledu na odběr 

(take-or-pay) a indexaci cen plynu podle 
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cen ropy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 
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určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení, nebo že nebudou 

splněny cíle EU v oblasti klimatu a 

energetiky; kromě toho konstatuje, že 

Komise by měla provádět předběžná a 

následná posouzení a sestavit výčet 

povolených a zakázaných ujednání těchto 

dohod, jako jsou například ustanovení o 

zákazu vývozu a místu určení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná posouzení dopadu – při 

zachování důvěrnosti informací, jež mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu – a 

navrhnout výčet povolených a zakázaných 

ujednání těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 

Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit, pokud existuje riziko, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení; kromě toho 

konstatuje, že Komise by měla provádět 

předběžná a následná posouzení a sestavit 

výčet povolených a zakázaných ujednání 

těchto dohod, jako jsou například 

ustanovení o zákazu vývozu a místu 

určení; 

8. zdůrazňuje, že zvýšení transparentnosti 

mezivládních dohod by mohlo být 

dosaženo posílením role Komise v 

jednáních, která se týkají energií a zahrnují 

jeden nebo více z členských států a třetích 

zemí, přičemž Komise by se těchto jednání 

měla účastnit v zájmu zmírnění rizika, že 

určitý dodavatel zneužije svého 

dominantního postavení, a to v úloze 

poradce; kromě toho konstatuje, že 

Komise by měla provádět předběžná a 

následná posouzení a sestavit výčet 

povolených a zakázaných ujednání těchto 

dohod, jako jsou například ustanovení o 

zákazu vývozu a místu určení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. opakuje, že jakýkoli závazný kolektivní 

mechanismus nakupování na úrovni EU, 

i pokud jde o úlohu Komise při 

vyjednávání nebo uzavírání mezivládních 

dohod, je v rozporu s článkem 194 

Smlouvy o fungování EU; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi, aby v rámci nové revize 

nařízení o bezpečnosti dodávek plynu 

předložila i návrh rozhodných ustanovení 

o předběžném posouzení smluv týkajících 

se plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

vypouští se 
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Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí splňovat podmínky 

rozhodnutí č. 994/2012/EU, kterým se 

zavádí mechanismus výměny informací o 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti 

energetiky; vyzývá Komisi, aby 

přezkoumala rozhodnutí č. 994/2012/EU s 

cílem posílit mechanismus výměny 

informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii by měly být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  373 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že musí být ověřen soulad 

budoucích mezivládních dohod o energii s 

právními předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  374 

Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem, a že neohrožují 

bezpečnost dodávek energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; zdůrazňuje, že 

tyto diskuse a konzultace musí sloužit jako 

nástroj posílení vyjednávací síly členských 

států a společností v EU při zachování 

důvěrnosti informací, jež mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu, a 

není jimi v žádném případě dotčena 

povaha a obsah těchto dohod, ale slouží k 

tomu, aby byly uvedené dohody v souladu 

se všemi příslušnými právními předpisy 

Unie a v nejlepším zájmu společností a 

dotčených členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem, při zachování 

důvěrnosti informací, jež mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu, a 

obchodních tajemství soukromých 

společností působících na vnitřním trhu s 

energií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  377 

Bernd Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem (s ohledem 

na její povinnou účast při jednáních), aby 

bylo možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii se třetími stranami 

nespadají do pravomoci Komise, nýbrž 

výhradně do svrchované pravomoci států; 

odmítá zejména třetí energetický balíček, 

který si přisvojuje strategické výsady států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že budoucí mezivládní 

dohody o energii musí být projednány s 

9. zdůrazňuje, že Komise by v souladu s čl. 

13 odst. 6 písm. a) rozhodnutí č. 994/2010 
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Komisí před jejich podpisem, aby bylo 

možné ověřit jejich soulad s právními 

předpisy EU, a zejména se třetím 

energetickým balíčkem; 

měla být informována o všech budoucích 

mezivládních dohodách o energii před 

jejich podpisem, aby bylo možné ověřit 

jejich soulad s právními předpisy EU, a 

zejména se třetím energetickým balíčkem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  380 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a 

zajistila zlepšení předběžné kontroly 

souladu s právními předpisy EU a 

ustanoveními o dodávkách energie; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a 

zajistila zlepšení předběžné kontroly 

souladu s právními předpisy EU a 

ustanoveními o dodávkách energie; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a 

zajistila zlepšení předběžné kontroly 

souladu s právními předpisy EU a 

ustanoveními o dodávkách energie; 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila 

dodržování veškerých právních předpisů 

EU u všech smluv souvisejících s 

nákupem plynu od vnějších dodavatelů, 

zejména právních předpisů na zvýšení 

transparentnosti; zdůrazňuje, že tato 

zvýšená transparentnost podpoří i 

vyjednávací sílu členských států a jejich 

podniků a pomůže zajistit více tržně 

založený přístup k mezinárodním 

dohodám v oblasti energetiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistila 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; 

10. vyzývá členské státy, aby dobrovolně 

informovaly Komisi o komerčních 

smlouvách týkajících se plynu, které jsou 

výslovně uvedeny v mezivládních 

dohodách, a účinně tak bojovaly proti 

nepřiměřeným podmínkám; pokud jde o 

komerční smlouvy týkající se plynu, je 

třeba zaručit zachování důvěrnosti 

informací, jež mají z obchodního hlediska 

citlivou povahu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Gianluca Buonanno 
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Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistila 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; 

10. vyzývá členské státy, aby zvýšily 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovaly 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistily 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistila 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; 

10. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

příslušné stávající právní předpisy s cílem 

zvýšit transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a ropy a účinně bojovat 

proti nepřiměřeným podmínkám a aby 

zajistila zlepšení předběžné kontroly 

souladu s právními předpisy EU a 

ustanoveními o dodávkách energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 10. vyzývá Komisi, aby zvýšila 
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transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistila 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; 

transparentnost komerčních smluv 

týkajících se plynu a účinně tak bojovala 

proti nepřiměřeným podmínkám a zajistila 

zlepšení předběžné kontroly souladu s 

právními předpisy EU a ustanoveními o 

dodávkách energie; zdůrazňuje, že tato 

zvýšená transparentnost podpoří i 

vyjednávací sílu členských států a jejich 

podniků a pomůže zajistit více tržně 

založený přístup k mezinárodním 

dohodám v oblasti energetiky při 

zachování důvěrnosti informací, jež mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 

demonstrativního výčtu nepřiměřených 

podmínek, čímž by vytvořila vodítko pro 

příslušné orgány a společnosti, jak jednat 

při uzavírání takových smluv; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 
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demonstrativního výčtu nepřiměřených 

podmínek, čímž by vytvořila vodítko pro 

příslušné orgány a společnosti, jak jednat 

při uzavírání takových smluv; 

demonstrativního výčtu nepřiměřených 

podmínek, čímž by vytvořila vodítko pro 

příslušné orgány a společnosti, jak jednat 

při uzavírání takových smluv; dále vyzývá 

Komisi, aby každého čtvrt roku 

zveřejňovala posouzení průměrných 

dovozních cen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 

demonstrativního výčtu nepřiměřených 

podmínek, čímž by vytvořila vodítko pro 

příslušné orgány a společnosti, jak jednat 

při uzavírání takových smluv; 

11. vyzývá Komisi, aby se zdržela 

vypracování vzorových smluv a pokynů, a 

zejména pak demonstrativního výčtu 

nepřiměřených podmínek; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 

demonstrativního výčtu nepřiměřených 

podmínek, čímž by vytvořila vodítko pro 

příslušné orgány a společnosti, jak jednat 

při uzavírání takových smluv; 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

vzorovou smlouvu a pokyny, včetně 

demonstrativního výčtu ustanovení 

významných z hlediska zájmů Unie, čímž 

by vytvořila vodítko pro příslušné orgány a 

společnosti, jak jednat při uzavírání 

takových smluv; vyzývá členské státy, aby 

zesílily svou spolupráci na mechanismu 

výměny informací v souvislosti s 
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mezivládními dohodami se třetími zeměmi 

v oblasti energetiky a zvýšily 

transparentnost a využily pákového efektu 

své vyjednávací síly vůči třetím zemím a 

zajistily tak dostupnější energii pro 

evropské spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

Martina Werner 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

vypouští se 
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transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

12. zdůrazňuje, že v zájmu posílení 

vyjednávací pozice unijních společností 

vůči vnějším dodavatelům musí být 

státům, jakožto jediným ručitelům v 

dlouhodobém výhledu, přiznány jejich 

svrchované výsady a svobody, přičemž 

musí zůstat ochráněna důvěrnost citlivých 
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mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

informací; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se dosáhlo 

transparentnosti, které mohou příslušné 

orgány a společnosti využít pro svá příští 

jednání, a zároveň by byla zajištěna 

důvěrnost citlivých informací a soulad s 

právními předpisy EU o hospodářské 

soutěži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

základní prvky příslušných smluv a měly 

by o nich být pravidelně informovány 

příslušné orgány, čímž by se vymezil 
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mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány i společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďované 

základní prvky příslušných smluv 

souhrnné a transparentnější, čímž by se 

vymezil orientační srovnávací ukazatel, 

který mohou společnosti využít pro svá 

příští jednání, a zároveň by byla zajištěna 

důvěrnost citlivých informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 

12. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 

rovných podmínek a posílení vyjednávací 

pozice unijních společností vůči vnějším 

dodavatelům by měly být shromažďovány 

a pravidelně zveřejňovány základní prvky 

příslušných smluv, čímž by se vymezil 
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transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací; 

transparentní srovnávací ukazatel, který 

mohou příslušné orgány a společnosti 

využít pro svá příští jednání, a zároveň by 

byla zajištěna důvěrnost citlivých 

informací a tím i tržně založený přístup a 

skutečná hospodářská soutěž dohod v 

oblasti energetiky a zároveň by se tak 

zabránilo zneužívání dominantního 

postavení třetími zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  401 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

13. vyzývá Komisi, aby prosazovala cíl 

pro snížení závislosti na dovozu energie a 

pravidelně zveřejňovala zprávy o pokroku, 

kterého bylo v tomto směru dosaženo; v 
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směru dosaženo; této souvislosti připomíná, že hlavním 

činitelem při dosažení tohoto cíle bude 

ambiciózní politika v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie a 

energetická účinnost do roku 2020, 2030 

a 2050; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku při 

snižování závislosti EU na dovozu energie; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  405 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 

na snížení závislosti na dovozu energie 

prostřednictvím většího využívání 

obnovitelných zdrojů a lepší energetické 

účinnosti; vyzývá Komisi, aby pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  406 

Eugen Freund 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

bezpečnost dodávek energie za jeden ze 

svých hlavních cílů a následně stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku v oblasti 

závislosti na dovozu energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  408 

Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 
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zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo, přičemž rozhodující 

úlohu by v rámci tohoto cíle měla 

sehrávat energetická účinnost, která je 

podle Mezinárodní energetické agentury 

nejdůležitějším palivem a nejlevnějším a 

nejrychlejším způsobem, jak snížit výdaje 

domácností a průmyslu EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; zdůrazňuje významnou 

úlohu, kterou sehrává energetická 

účinnost a obnovitelné zdroje energie při 

dosažení těchto cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení 

celounijního cíle pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; domnívá se však, že 

hlavním prostředkem ke snížení závislosti 
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na dovozu energie jsou řádně 

vymahatelné a závazné cíle či energetická 

účinnost a obnovitelné energie; vyzývá 

Komisi, aby předložila návrhy na revizi 

nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

plynu s cílem zvýšit zásoby a případně i 

zřídit společné strategické zásoby plynu a 

usnadnit tak přechod ze zemního plynu na 

obnovitelné zdroje energie, jako jsou 

geotermální zdroje, biomasa a solární 

tepelné zdroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení 

celounijního cíle pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; domnívá se však, že 

hlavním prostředkem ke snížení závislosti 

na dovozu energie jsou řádně 

vymahatelné a závazné cíle či energetická 

účinnost a obnovitelné energie; vyzývá 

Komisi, aby předložila návrhy na revizi 

nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

plynu s cílem zvýšit zásoby a případně i 

zřídit společné strategické zásoby plynu a 

usnadnit tak přechod ze zemního plynu na 

obnovitelné zdroje energie, jako jsou 

geotermální, solární, větrné, mořské 

obnovitelné zdroje, a biomasa, pokud jsou 

v souladu s opatřeními ke zmírnění 

nepřímé změny ve využívání půdy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní orientační cíl pro snížení 

závislosti na dovozu energie a pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie, sledovala míru 

diverzifikace dovozů a pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl a vypracovala konkrétní 

opatření pro snížení závislosti na dovozu 

energie a pravidelně zveřejňovala zprávy o 
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směru dosaženo; pokroku, kterého bylo v tomto směru 

dosaženo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby stanovila 

celounijní cíl pro snížení závislosti na 

dovozu energie a pravidelně zveřejňovala 

zprávy o pokroku, kterého bylo v tomto 

směru dosaženo; 

13. vyzývá Komisi, aby zvážila celounijní 

cíl pro snížení závislosti na fosilních 

palivech a pravidelně zveřejňovala zprávy 

o pokroku, kterého bylo v tomto směru 

dosaženo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat 

podíl evropského průmyslu a technologií v 

rámci celého řetězce výroby energie, který 

zahrnuje nejen suroviny, ale i výrobu, 

rafinaci, skladování, dopravu a distribuci, 

neboť to jsou rozhodující prvky při 

snižování závislosti EU na dovozu energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  417 

Bernd Lange 
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Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že zejména vzhledem k 

oddělení od produkce a k rozvoji 

průmyslové výroby obecně je důležité 

zvyšovat podíl evropského průmyslu a 

technologií v rámci celého řetězce výroby 

energie; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  418 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede 

k poklesu nákladů za energie; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  419 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek – přičemž se obecně předpokládá, že 

cíle EU v oblasti klimatu a energetiky jsou 

splněny –, neboť umožňuje využít výhod 

přírodních podmínek, posiluje její 

odolnost vůči narušení dodávek, umožňuje 

nákladově optimální volbu zdrojů energie, 

rozvoj rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, celkových nákladů a 

potřeb je přínosem pro EU jako celek, 

neboť posiluje její odolnost vůči narušení 

dodávek, umožňuje nákladově optimální 

volbu zdrojů energie, rozvoj rozličných 

technologií a jejich konkurenceschopnost 

na trhu, čímž vede k poklesu nákladů za 

energie, přičemž přispívá ke společným 

cílům strategií a politik v oblasti 

energetiky a klimatu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede 

k poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek; zdůrazňuje však 

nutnost usilovat o splnění dlouhodobého 

cíle Evropské unie, kterým je úspěšné 

uskutečnění přechodu od fosilních paliv k 

udržitelnému energetickému systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

životního prostředí, zeměpisné polohy, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; zdůrazňuje 

však, že průřezový, stabilní a 

transparentní řídící rámec energetické 

unie, založený na plném uplatňování 

právních předpisů a stanovení závazných 

cílů a silných cílů by posílil odolnost EU 

vůči narušení dodávek, umožnil by 

nákladově optimální volbu zdrojů energie 

a tím by i vedl k poklesu nákladů za 

energie; závazné cíle členských států a 

EU týkající se energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie vedou k 

růstu a vytváření pracovních míst a 

pomohly by při zajišťování vedoucí pozice 

EU v oblasti technologií v těchto 

oblastech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 



 

PE560.739v01-00 90/132 AM\1065517CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; 

14. má za to, že diverzifikace skladby 

zdrojů energie členských států, která 

vychází z jejich příslušného potenciálu, 

zkušeností, znalostí, ekonomických 

nákladů a potřeb je přínosem pro EU jako 

celek, neboť posiluje její odolnost vůči 

narušení dodávek, umožňuje nákladově 

optimální volbu zdrojů energie, rozvoj 

rozličných technologií a jejich 

konkurenceschopnost na trhu, čímž vede k 

poklesu nákladů za energie; tvrdí však, že 

vnitrostátní diverzifikace nesmí 

představovat překážku pro jednotný trh a 

že členské státy musí postupovat zcela v 

souladu s pravidly pro státní podporu, 

provádět vhodné investice do svých 

vnitrostátních přenosových infrastruktur 

a zajišťovat vysokou úroveň vzájemného 

propojení a odolnosti svých vnitrostátních 

energetických systémů s cílem zajistit 

splnění cílů Unie v oblasti bezpečnosti 

dodávek energie a trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. připomíná, že bezpečnost dodávek 

energie EU rovněž závisí na nepřetržitých 

dodávkách elektřiny; konstatuje, že k 

udržení nejvyššího stupně kvality a 

spolehlivosti elektrizační soustavy EU při 

začleňování dalších občasných 

obnovitelných kapacit je zapotřebí 

základní výroba elektrické energie; vyzývá 

Komisi, aby přijala vhodná opatření 

vytvářející pobídky pro investice do 

nízkouhlíkových technologií, které mohou 
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představovat zdroj základní výroby 

elektrické energie; zdůrazňuje potřebu 

rozvoje řešení na skladování energie v 

zájmu budoucí stability dodávek elektrické 

energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek 

energie v EU, zejména u odvětví s vysokou 

spotřebou elektrické energie, je závislá na 

nepřetržitých dodávkách proudu; 

konstatuje, že k udržení nejvyššího stupně 

kvality a spolehlivosti elektrizační 

soustavy EU při začleňování 

přerušovaných dodávek energie z 

obnovitelných zdrojů je zapotřebí základní 

výroba elektrické energie; konstatuje, že 

dostupné nízkoemisní technologie 

zahrnují hydroelektřinu, bioenergii a 

jadernou energii, a vyzývá Komisi, aby 

přijala vhodná opatření k povzbuzení 

investic do těchto forem výroby energie; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  427 

Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

vypouští se 
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zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech a měla by ukončit svou závislost 

na jaderné energii maximalizací využívání 

vlastních zdrojů energie, včetně 

konvenčních fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a především podporou 

úspor energie a udržitelné spotřeby; 

konstatuje, že energetická závislost musí 

být snížena na základě přísných pravidel 

ochrany životního prostředí, včetně 

pravidel pro provádění vrtů na moři a 

úsilí o získání alternativních zdrojů 

energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 



 

AM\1065517CS.doc 93/132 PE560.739v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech v první řadě snižováním potřeby 

energie prostřednictvím opatření v oblasti 

energetické účinnosti a maximalizací 

využívání vlastních zdrojů energie, včetně 

fosilních paliv a obnovitelných zdrojů, 

které produkují nízké emise uhlíku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Eugen Freund 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

udržitelných zdrojů energie a vytvořením 

progresivního energetického systému, 

který bude upřednostňovat energetickou 

účinnost a obnovitelné zdroje energie, 

čímž bude současně zohledňovat 

nákladovou efektivnost a náklady 

životního cyklu jednotlivých technologií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání 

bezpečných a udržitelných vlastních 

zdrojů energie, které produkují nízké 

emise uhlíku, zejména obnovitelných 

zdrojů, a proto zdůrazňuje, že by neměla 

být diskriminována žádná paliva nebo 

technologie, které přispívají k bezpečnosti 

dodávek energie a dosažení dlouhodobých 

cílů v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenčních nízkouhlíkových fosilních 

paliv a obnovitelných zdrojů, a proto 

zdůrazňuje, že by neměla být 

diskriminována žádná paliva nebo 

technologie, které přispívají k bezpečnosti 

dodávek energie a dosažení cílů v oblasti 

klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenčních fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, včetně vlastních 

neobnovitelných primárních zdrojů 

energie, které přispívají k bezpečnosti 

dodávek energie a dosažení cílů v oblasti 

klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání 

obnovitelných zdrojů energie a svého 

potenciálu v oblasti energetické účinnosti 

u budov a v dopravě; energetická účinnost 

a reakce na straně poptávky musí soutěžit 

za stejných podmínek s výrobní kapacitou, 

přičemž je třeba důkladně přihlížet k 

přínosu, který plyne z energetické 

účinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na fosilních palivech v první řadě 

zvýšením energetické účinnosti v 

klíčových sektorech, jako jsou budovy, a 

maximalizací využívání obnovitelných 

zdrojů; vyzývá proto k plnému provádění 

stávajících evropských právních předpisů 

v oblasti obnovitelné energie a energetické 

účinnosti, včetně závazných vnitrostátních 

cílů pro období 2021–2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může a musí snížit 

svou závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

obnovitelných zdrojů energie; domnívá se, 

že systémy distribuované výroby 

využívající malé vodní elektrárny, 

biomasu, bioplyn, solární energii, větrnou 

energii a geotermální energii napomáhají 

diverzifikaci zdrojů, a tím přispívají k větší 

bezpečnosti dodávek, větší demokratické 

kontrole nad výrobou a spotřebou energie 

a menšímu dopadu na životní prostředí, a 

že mohou být velmi dobře řízeny a 

koordinovány v rámci inteligentní sítě;  

Or. es 

 



 

AM\1065517CS.doc 97/132 PE560.739v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech zvýšením energetické účinnosti v 

průmyslu, dopravě a budovách (ve 

veřejném i soukromém sektoru, stejně 

jako v domácnostech), a maximalizací 

využívání vlastních zdrojů energie, 

zejména obnovitelných zdrojů, v souladu s 

cíli EU v oblasti bezpečnosti dodávek 

energie a klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání 

obnovitelných zdrojů energie a svého 

potenciálu v oblasti energetické účinnosti 

u budov a v dopravě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

energetickou závislost na jediných 

dodavatelích rozvojem klíčové 

infrastruktury umožňující obchodování s 

energií mezi jižními a severními členskými 

státy EU, stejně jako maximalizací 

využívání vlastních zdrojů energie, včetně 

konvenčních a nekonvenčních fosilních 

paliv a obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání 

obnovitelných zdrojů energie a svého 

potenciálu v oblasti energetické účinnosti 

u budov a v dopravě; konstatuje, že 

doprava představuje asi čtvrtinu emisí 

skleníkových plynů v EU; zdůrazňuje, že 

EU naléhavě potřebuje režim po roce 

2020, jehož cílem bude pokračující 

dekarbonizace odvětví dopravy například 

prostřednictvím využívání moderních 

biopaliv a elektřiny z obnovitelných 

zdrojů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  441 

Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech především zvýšením energetické 

účinnosti v klíčových odvětvích, jako 

např. v odvětví budov, využíváním 
vlastních zdrojů energie, včetně 

konvenčních a nekonvenčních fosilních 

paliv a obnovitelných zdrojů, které 

produkují nízké emise uhlíku, a proto 

zdůrazňuje, že by neměla být 

diskriminována žádná paliva nebo 

technologie, které přispívají k bezpečnosti 

dodávek energie a dosažení cílů v oblasti 

klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  442 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

udržitelných zdrojů energie, včetně 

konvenčních a nekonvenčních fosilních 

paliv a obnovitelných zdrojů, které 

produkují nízké emise uhlíku, čímž bude 

současně zohledňovat nákladovou 

efektivnost a náklady životního cyklu 

jednotlivých technologií; 
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cílů v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  443 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 
obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, které produkují nízké 

emise uhlíku, zejména obnovitelných 

zdrojů; zdůrazňuje, že by neměla být 

diskriminována žádná udržitelná a 

nízkouhlíková paliva nebo technologie, 

které přispívají k bezpečnosti dodávek 

energie a dosažení cílů v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací výroby energie z 

obnovitelných zdrojů dostupných v 

Evropské unii, aniž by bylo třeba je 

dovážet ze třetích zemí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 
paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání 

obnovitelných zdrojů energie, a proto 

zdůrazňuje, že k bezpečnosti dodávek 

energie a dosažení cílů v oblasti klimatu 

mohou dlouhodobě přispívat pouze paliva 

nebo technologie, které jsou ekologicky 

udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  446 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenčních fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; domnívá se však, že 

dopady hydraulického štěpení na životní 

prostředí a zdraví jsou příliš závažné na 
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to, aby bylo možné považovat břidlicový 

plyn nebo ropu z břidlic za vážnou 

alternativu k těžbě běžného zemního 

plynu a ropy; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  447 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná paliva 

nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenčních fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by ze zásady neměla být diskriminována 

žádná paliva nebo technologie, které 

přispívají k bezpečnosti dodávek energie a 

dosažení cílů v oblasti klimatu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  448 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně udržitelných 

fosilních paliv a obnovitelných zdrojů, 

které produkují nízké emise uhlíku, a proto 

zdůrazňuje, že při přípravě strategie musí 

být plně zohledněna nákladová efektivnost 
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paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

a náklady životního cyklu jednotlivých 

technologií; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech maximalizací využívání vlastních 

zdrojů energie, včetně konvenčních a 

nekonvenční fosilních paliv a 

obnovitelných zdrojů, které produkují 

nízké emise uhlíku, a proto zdůrazňuje, že 

by neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají k 

bezpečnosti dodávek energie a dosažení 

cílů v oblasti klimatu; 

15. má za to, že Unie může snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech zvýšením energetické účinnosti v 

průmyslu, dopravě a budovách (ve 

veřejném i soukromém sektoru, stejně 

jako v domácnostech), a maximalizací 

využívání vlastních zdrojů energie, včetně 

konvenčních a nekonvenčních paliv a 

zejména obnovitelných zdrojů, které 

produkují nízké emise uhlíku, v souladu s 

cíli EU v oblasti bezpečnosti dodávek 

energie a klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. 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; vyzývá EU, aby prosazovala iniciativy 
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týkající se spolupráce v odvětví energetiky 

mezi zeměmi ve východním Středomoří, a 

přispěla tak k míru a hospodářské 

prosperitě obyvatel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  454 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. zdůrazňuje, že ambiciózní politika v 

oblasti klimatu je v souladu s cíli, které se 

týkají jak energetické bezpečnosti, tak 

nižší závislosti na oblastech světa, které 

používají strategické energetické zdroje 

jako součást zahraniční politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  455 

Claude Turmes 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní obnovitelné zdroje, 

které mohou zvýšit bezpečnost dodávek 

energie v EU, by měly být plně využívány, 

přičemž je zapotřebí zabránit veškerým 

nadbytečným regulatorním překážkám, 

jimž čelí subjekty, které chtějí do těchto 

oblastí investovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  456 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní bezpečné a 

udržitelné nízkouhlíkové zdroje, zejména 

obnovitelné, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní zdroje energie 

mohou zvýšit bezpečnost dodávek energie 

v EU, a umožnit tak EU přechod do 

nízkouhlíkové budoucnosti nákladově 

efektivním způsobem v souladu s cíli EU v 

oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Sorin Moisă 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že by měly být využívány 

vnitřní konvenční a nekonvenční zdroje, 

které mohou zvýšit bezpečnost dodávek 

energie v EU, a to plně v souladu s 

nařízeními v oblasti životního prostředí, 

zdraví a bezpečnosti, stejně jako se 

zásadou právní proporcionality; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

16. má za to, že vnitřní nízkouhlíkové 

zdroje, které mohou zvýšit bezpečnost 

dodávek energie v EU, by měly být 

využívány způsobem, který zajistí 
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zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

dodržování právních předpisů EU v 

oblasti životního prostředí a s ohledem na 

zvláštnosti členských států a nákladovou 

efektivnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní obnovitelné zdroje, 

které mohou zvýšit bezpečnost dodávek 

energie v EU a zároveň snížit související 

dopad na životní prostředí, by měly být 

plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že by měla být plně 

využívána výroba energie z obnovitelných 

zdrojů dostupných v Evropské unii, aniž 

by bylo třeba je dovážet ze třetích zemí, 

což může zvýšit bezpečnost dodávek 

energie v EU, přičemž je zapotřebí zabránit 

veškerým nadbytečným regulatorním 

překážkám, jimž čelí subjekty, které chtějí 

do této oblasti investovat; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že obnovitelné zdroje, které 

mohou zvýšit bezpečnost dodávek energie 

v EU, by měly být plně využívány, přičemž 

je zapotřebí zabránit veškerým 

nadbytečným regulatorním překážkám, 

jimž čelí subjekty, které chtějí do těchto 

oblastí investovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být využívány obezřetně;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 
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Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být využívány s ohledem na zvláštnosti 

členských států a nákladovou efektivnost, 

přičemž je zapotřebí zabránit veškerým 

nadbytečným regulatorním překážkám, 

jimž čelí subjekty, které chtějí do těchto 

oblastí investovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, by měly 

být plně využívány, přičemž je zapotřebí 

zabránit veškerým nadbytečným 

regulatorním překážkám, jimž čelí 

subjekty, které chtějí do těchto oblastí 

investovat; 

16. má za to, že vnitřní konvenční a 

nekonvenční zdroje, které mohou zvýšit 

bezpečnost dodávek energie v EU, mohou 

členské státy zvažovat v případě, že jsou 

zcela v souladu s právními předpisy v 

oblasti životního prostředí, veřejného 

zdraví a bezpečnosti a že přispívají ke 

splnění celkových cílů EU v oblasti 

klimatu, udržitelnosti a bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. má za to, že technologický vývoj v 

oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 

který v současnosti probíhá, přispívá k 

tomu, že se z nich stává jistá volba pro 

zvýšení energetické bezpečnosti například 

pomocí kombinace různých obnovitelných 

zdrojů energie a mechanismů skladování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  467 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá Komisi, aby dokončila 

hodnocení svého doporučení o 

vysokoobjemovém hydraulickém štěpení 

(2014/70/EU) a urychleně předložila 

návrhy závazných právních předpisů na 

úrovni EU, a to ještě do konce roku 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. domnívá se, že používání 

hydraulického štěpení v Unii s sebou nese 

rizika a negativní dopady na klima, životní 
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prostředí a veřejné zdraví a že ohrožuje 

dosažení dlouhodobého cíle EU v oblasti 

dekarbonizace; dále se domnívá, že 

vzhledem k tomu, že nekonvenční paliva 

mohou pouze v omezené míře přispět 

k uspokojení budoucí poptávky EU po 

energii, a vzhledem k vysokým investičním 

nákladům a nákladům na těžbu 

nepředstavuje hydraulické štěpení slibnou 

technologii; naléhavě proto členské státy 

žádá, aby nepovolovaly žádné nové 

činnosti zahrnující průzkum nebo těžbu 

nekonvenčních paliv v EU, dokud se 

neprokáže jejich bezpečnost pro životní 

prostředí, občany i pracovníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Vladimir Urutchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do projektů klíčových 

propojovacích vedení a rozvoje vlastních 

evropských zdrojů energie, které vycházejí 

z technologicky neutrálního přístupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu získání 

investic pro rozvoj vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  471 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby účinně využívala 

stávající schémata financování ze zdrojů 

EU, včetně Evropského fondu pro 

strategické investice, v zájmu podpory 

investic do výzkumu a inovací v oblasti 

energie pro vlastní evropské zdroje 
energie, energetické účinnosti a 

energetických technologií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  472 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 
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investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

investic do energetické účinnosti 

klíčových odvětví, jako např. odvětví 

budov, a obnovitelných zdrojů energie 

přijímáním vyššího podílu rizika jako 

páky soukromého finančního krytí a 

financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

bezpečných a udržitelných 

nízkouhlíkových zdrojů energie, zejména 

obnovitelných; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

udržitelných investic do oblasti energetiky, 

jak je stanoveno v nařízení č. 2015/0009 ; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  475 

Eugen Freund 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu rozvoje 

investic s vysokou sociální a ekonomickou 

hodnotou, jako například investic do 

energetické účinnosti, protože představují 

důležitou hnací sílu tvorby nových 

pracovních míst, zvyšují bezpečnost 

dodávek energie a pomáhají k dosažení 

našich cílů v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu, a 

energetické účinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

udržitelných zdrojů energie, které 

vycházejí z přístupu založeného na plné 

analýze nákladů a přínosů a na jejich 

účinném příspěvku k dosažení cílů rámce 

politiky EU pro klima a energetiku do 

roku 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z přístupu 

založeného na plné analýze nákladů a 

přínosů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  479 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

obnovitelných zdrojů energie, které 

vycházejí z technologicky neutrálního 

přístupu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje výroby energie z 

obnovitelných zdrojů dostupných v rámci 

Evropské unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání veškerých stávajících schémat 

financování ze zdrojů EU v zájmu podpory 

investic do rozvoje energetické odolnosti 

EU; 
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zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

udržitelných investic v souladu s 

nařízením 2015/0009 a dosažení a 

překonání našich cílů v oblasti klimatu a 

energetiky do roku 2020 a 2030;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  483 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby účinně využívala 

stávající financování ze zdrojů EU, včetně 

Evropského fondu pro strategické 

investice, přístupné vnitrostátním fondům 

pro strategické investice a veřejným 

rozvojovým bankám, a poskytla tak státům 

prostředky financování a posílení zdrojů 

energie tak, aby splňovaly potřeby, které 

vyžaduje jejich rozvoj;  

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu dosažení 

a překročení cílů Evropské rady v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, tj. 

snížení emisí skleníkových plynů nejméně 

o 40 %, zvýšení podílu obnovitelné energie 

nejméně o 27 % a zlepšení energetické 

účinnosti nejméně o 27 % (s možností 

dosažení 30% cíle); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z 

technologicky neutrálního přístupu; 

17. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání stávajících schémat financování 

ze zdrojů EU, včetně Evropského fondu 

pro strategické investice, v zájmu podpory 

investic do rozvoje vlastních evropských 

zdrojů energie, které vycházejí z přístupu, 

který upřednostňuje internalizaci 

externích nákladů; domnívá se, že dotace 

a zabránění internalizace externích 

nákladů narušují trh, a vyzývá proto 

Komisi, aby zajistila rovné podmínky pro 

všechny a poskytla jasný investiční signál 

pro udržitelné investice a postupné 

vyřazování nejvíce znečišťujících a 



 

PE560.739v01-00 120/132 AM\1065517CS.doc 

CS 

nebezpečných forem výroby energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že Evropský fond pro 

strategické investice by měl fungovat jako 

mechanismus pro přeměnu 

infrastrukturních investic na třídu plně 

likvidních aktiv s dluhopisy, které mohou 

být slučovány a obchodovány na 

evropských i globálních trzích; dále 

konstatuje, že institucionální investoři, 

jako např. pojišťovny nebo penzijní 

fondy, kteří přirozeně tíhnou k 

dlouhodobým investicím do nemovitých 

aktiv, budou jevit zájem pouze o 

standardizované investiční produkty a 

náležitě propracovaný soubor projektů, 

které mohou představovat záruku 

spolehlivého obchodního případu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ TRADE, 

aby i nadále prosazovaly vytvoření 

samostatné energetické kapitoly v rámci 

transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

vypouští se 
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a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  488 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ TRADE, 

aby i nadále prosazovaly vytvoření 

samostatné energetické kapitoly v rámci 

transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  489 

Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ TRADE, 

aby i nadále prosazovaly vytvoření 

samostatné energetické kapitoly v rámci 

transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

vypouští se 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, aby i nadále 

prosazovala vytvoření systému výměny 

energie mezi EU a USA s ohledem na 

stávající i budoucí vývoj v oblasti 

výzkumu, inovací a udělování licencí pro 

rozvodné soustavy, např. vedení vysokého 

napětí, jehož cílem bude rozvoj globální 

sítě pro sdílení obnovitelných zdrojů 

energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  491 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, aby ukončila jednání 

o transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  492 

Sorin Moisă 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

celní a jiné překážky USA, které se týkají 

ropy a zkapalněného zemního plynu 

(LNG); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly záměr 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 
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vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit neodůvodněná protekcionistická 

opatření; vyzývá Komisi, aby v tomto 

ohledu rovněž zajistila, že tato energetická 

kapitola bude obsahovat i ustanovení o 

prohloubení spolupráce mezi výzkumnými 

programy financovanými vládami EU a 

USA, to se týká zejména programu USA 

ARPA-E. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit neodůvodněná protekcionistická 

opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření; 

18. vyzývá Komisi, a zejména GŘ 

TRADE, aby i nadále prosazovaly 

vytvoření samostatné energetické kapitoly 

v rámci transatlantického obchodního a 

investičního partnerství s cílem odstranit 

omezení vývozu USA, která se týkají ropy 

a zkapalněného zemního plynu (LNG), a 

omezit protekcionistická opatření, což by 

mohlo přispět k rozvoji 

konkurenceschopnějšího prostředí pro 

evropské podniky tím, že sníží rozdíl v 

nákladech na energii na obou březích 

Atlantiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že posílené energetické 

společenství by mělo být stěžejním 

nástrojem vnější dimenze energetické 

politiky EU, a vyzývá Komisi, aby na 

základě zprávy reflexní skupiny na vysoké 

úrovni předložila konkrétní návrhy na 

reformu energetického společenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; to se 

týká v první řadě strategického partnerství 

v oblasti energetiky s Ukrajinou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  499 

Martina Werner 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek, aniž by 

bylo třeba zavádět vnitrostátní kapacitní 

trhy, které narušují účinnost vnitřního 

trhu s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů, včetně vytvoření Parlamentního 

shromáždění energetického společenství, a 

provedením klíčových projektů v oblasti 

infrastruktury s cílem zajistit lepší integraci 

unijního trhu s energií a mechanismů 

bezpečnosti dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury, např. přeshraniční 

obousměrná propojovací vedení, s cílem 

zajistit lepší integraci unijního trhu s 

energií a mechanismů bezpečnosti 

dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  502 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo 

jiné lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily činnosti energetického 

společenství zejména v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů a energetické 

účinnosti zaměřené na větší bezpečnost 

dodávek energie mimo jiné lepším 

prováděním a prosazováním právních 

předpisů EU, jako např. cílů do roku 2020 

a 2030, posílením jejích orgánů a 

provedením klíčových projektů v oblasti 

infrastruktury s cílem zajistit lepší integraci 

unijního trhu s energií a mechanismů 

bezpečnosti dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

začleněním Islandu a Švýcarska, lepším 

prováděním a prosazováním právních 

předpisů EU a provedením klíčových 

projektů v oblasti infrastruktury a snížení 

poptávky s cílem zajistit lepší integraci 

unijního trhu s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  504 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 



 

AM\1065517CS.doc 129/132 PE560.739v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

provedením klíčových projektů v oblasti 

infrastruktury s cílem zajistit lepší integraci 

unijního trhu s energií a mechanismů 

bezpečnosti dodávek, a zejména podporou 

projektu ruského plynovodu Blue Stream; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek 

způsobem, který nevyžaduje zavádění 

vnitrostátních kapacitních trhů, které 

narušují účinnost vnitřního trhu s energií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, posílením jejích 

orgánů a provedením klíčových projektů v 

oblasti infrastruktury s cílem zajistit lepší 

integraci unijního trhu s energií a 

mechanismů bezpečnosti dodávek; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posílily energetické společenství mimo jiné 

lepším prováděním a prosazováním 

právních předpisů EU, zejména 

prostřednictvím lepší správy, 

zjednodušením postupů a lepším 

využíváním nástrojů IT zaměřených na 

snížení administrativní zátěže, posílením 

jejích orgánů a provedením klíčových 

projektů v oblasti infrastruktury s cílem 

zajistit lepší integraci unijního trhu s 

energií a mechanismů bezpečnosti 

dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  507 

Miriam Dalli 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje potřebu posílit evropsko-

středomořskou spolupráci v oblasti plynu, 

elektrické energie, energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie; žádá 

Komisi, aby urychlila vytvoření evropsko-

středomořské platformy pro otázky plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  508 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. zdůrazňuje, že je třeba provést 
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modernizaci a dekarbonizaci odvětví 

vytápění pomocí obnovitelných paliv, 

zejména u centrálního zásobování teplem, 

aby mohlo dojít ke snížení dovozu plynu a 

emisí při současném zvýšení bezpečnosti 

dodávek energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  509 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. je si vědom specifické závislosti Unie 

na dovozu energií pro teplo; připomíná, že 

nejlepšími nástroji na snížení této 

závislosti EU jsou ambiciózní cíle v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů, integrovanější trhy s energií a 

obnova systémů centrálního zásobování 

teplem společně s využíváním technologií, 

jako např. tepelná čerpadla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  510 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. zdůrazňuje, že je třeba provést 

inovace technologií pro obnovitelné zdroje 

tepla za účelem snížení dovozů, snížení 

nákladů, zlepšení účinnosti systému, 

usnadnění začleňování těchto technologií 

a rovněž za účelem zvýšení teploty, aby 
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mohla být pokryta i poptávka 

průmyslových odvětví vysokoteplotních 

vytápěcích systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  511 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. vyzývá Komisi, aby přijala strategii 

EU pro vytápění a chlazení uvádějící 

úplný výčet opatření a synergií v 

obytných, obchodních a průmyslových 

odvětvích potřebných ke snížení této 

závislosti, které současně přispějí ke 

splnění cílů EU v oblasti energetiky a 

klimatu, dosažení úspor energie, posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství a které podpoří růst a 

vytváření pracovních míst stejně jako 

inovaci systému; zdůrazňuje, že tato 

strategie pro vytápění a chlazení by měla 

řešit všech pět dimenzí energetické unie; 

Or. en 

 


