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Pozměňovací návrh 1
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou 
transformaci těchto odvětví je integrovaný 
energetický systém, který podporuje 60 % 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030 a úplnou dekarbonizaci do roku 
2050, spolu s přechodem na jiné druhy 
dopravy na základě zásady „energetická 
účinnost v první řadě“;

1. konstatuje, že odvětví dopravy a 
cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky, ale že jejich 
dekarbonizace čelí četným 
technologickým, finančním a 
organizačním problémům; zdůrazňuje, že 
integrovaný energetický systém 
přispívající ke snížení emisí skleníkových 
plynů je nezbytnou podmínkou pro 
udržitelnou transformaci těchto odvětví; 
zdůrazňuje, že uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ nesmí 
vést ke snížení finančních prostředků EU 
určených na novou přenosovou 
infrastrukturu a zdroje alternativních 
paliv;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje 60% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a 
úplnou dekarbonizaci do roku 2050, spolu 
s přechodem na jiné druhy dopravy na 
základě zásady „energetická účinnost v 

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou a 
spravedlivou transformaci těchto odvětví je 
integrovaný energetický systém, spolu s 
přechodem na jiné druhy dopravy, jež 
budou navrženy tak, aby společnostem a 
pracovním místům v dopravě nehrozil 
zánik ve prospěch jiných, neutrálnějších 
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první řadě“; druhů dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje 60% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a úplnou 
dekarbonizaci do roku 2050, spolu s 
přechodem na jiné druhy dopravy na 
základě zásady „energetická účinnost v 
první řadě“;

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje 60% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a 
dosažení klimatické neutrality co nejdříve, 
nejpozději však do roku 2050, spolu s 
přechodem na jiné druhy dopravy na 
základě zásady „energetická účinnost v 
první řadě“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje 60% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a 

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje snížení emisí 
skleníkových plynů spolu s přechodem na 
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úplnou dekarbonizaci do roku 2050, spolu 
s přechodem na jiné druhy dopravy na 
základě zásady „energetická účinnost v 
první řadě“;

jiné druhy dopravy na základě zásady 
„energetická účinnost v první řadě“;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano 
Salini, Barbara Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy 
a cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že hlavním 
předpokladem pro udržitelnou 
transformaci těchto odvětví je integrovaný 
energetický systém, který podporuje 60% 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030 a úplnou dekarbonizaci do roku 2050, 
spolu s přechodem na jiné druhy dopravy 
na základě zásady „energetická účinnost v 
první řadě“;

1. zdůrazňuje, že odvětví dopravy a 
cestovního ruchu jsou důležitou součástí 
evropské ekonomiky a jsou vysoce závislá 
na energii; zdůrazňuje, že jedním z 
předpokladů pro udržitelnou transformaci 
těchto odvětví je integrovaný energetický 
systém, který podporuje alespoň 50%, 
spíše však 55 % se blížící snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a úplnou 
dekarbonizaci do roku 2050, spolu s 
přechodem na jiné druhy dopravy na 
základě zásady „energetická účinnost v 
první řadě“;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že hlavním cílem 
integrace energetických systémů by mělo 
být snížení emisí CO2 v souladu se 
zásadou technologické neutrality; 
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konstatuje, že v současné fázi energetické 
transformace odvětví dopravy by 
alternativní paliva měla být získávána ze 
všech možných zdrojů, aby byla zajištěna 
jejich co nejširší dostupnost a co nejnižší 
cena pro konečné uživatele;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že doprava může velmi 
významně usnadnit zavádění energie z 
obnovitelných zdrojů, neboť nabízí 
flexibilitu na straně poptávky a velký 
potenciál pro kapacitu skladování 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné a nízkoemisní energii z 
obnovitelných zdrojů a musí dodržovat 
zásady spravedlivé transformace; 
zdůrazňuje, že jakákoli opatření přijatá na 
evropské úrovni v souvislosti s politikou 
dekarbonizace by měla zohledňovat 
rozdíly mezi různými ekonomikami a 
regiony Evropské unie a nesmí zhoršovat 
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konektivitu odlehlých a ostrovních oblastí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že přechod na 
klimaticky neutrální odvětví dopravy a 
cestovního ruchu musí zajistit inkluzívní 
přístup k cenově dostupné energii z 
obnovitelných zdrojů, dodržovat hlavní 
zásady spravedlivé transformace a 
nezhoršovat konektivitu odlehlých a 
ostrovních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že musí být umožněn 
přístup k cenově dostupné energii z 
obnovitelných zdrojů pro dopravu a 
cestovní ruch, musí být dodržovány hlavní 
zásady spravedlivé transformace a nesmí 
se zhoršovat konektivita odlehlých a 
ostrovních oblastí;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
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Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. znovu opakuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů 
pro všechny zúčastněné strany, dodržovat 
hlavní zásady spravedlivé transformace a 
nezhoršovat konektivitu odlehlých a 
ostrovních oblastí, a to při respektování 
různé výchozí situace členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů 
pro všechny evropské občany, dodržovat 
hlavní zásady spravedlnosti vtělené do 
spravedlivé transformace a nezhoršovat 
konektivitu odlehlých a ostrovních oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Henna Virkkunen, Gheorghe Falcă, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a zásady „technologické 
neutrality“ a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí, včetně 
nejvzdálenějších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
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dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí a 
nejvzdálenějších regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
odlehlých a ostrovních oblastí;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zajistit inkluzívní přístup k cenově 
dostupné energii z obnovitelných zdrojů, 
dodržovat hlavní zásady spravedlivé 
transformace a nezhoršovat konektivitu 
nejvzdálenějších regionů a odlehlých a 
ostrovních oblastí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
evropských odvětví dopravy a cestovního 
ruchu nesmí být na úkor jejich 
konkurenceschopnosti na světovém trhu; 
konstatuje, že v souvislosti s 
hospodářskou krizí v důsledku pandemie 
COVID-19 by měla být prioritou ochrana 
pracovních míst a podpora malých a 
středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím realistických cílů pro 
budování nízkouhlíkového hospodářství;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že plynárenská 
infrastruktura bude muset hrát svou 
úlohu při dekarbonizaci energetického 
systému tím, že se připraví na přepravu 
rostoucího podílu jiných plynů, než je 
zemní plyn, jako je vodík, biomethan, 
syntetický methan, a vyřeší problém 
vypuštěných emisí a fugitivních emisí 
methanu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že dekarbonizace 
odvětví dopravy a cestovního ruchu musí 
zohledňovat podmínky členských států a 
jejich finanční schopnost řešit výzvy 
spojené s přechodem na klimatickou 
neutralitu, přičemž je nutno zajistit, aby 
nikdo nebyl opomenut;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
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Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na potřebu 
strukturovaného dialogu, do něhož budou 
zapojeny místní orgány, pro rozhodovací 
proces týkající se dekarbonizace odvětví 
dopravy a cestovního ruchu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že tato strategie by 
měla představit vizi, která podporuje 
klimaticky neutrální ekonomiku, a to s co 
nejnižšími náklady napříč odvětvími, a 
současně posílit energetickou bezpečnost, 
chránit zdraví, pracovní místa a životní 
prostředí, ale také podporovat růst, 
inovace a vedoucí postavení průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout také 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů v kombinaci s 
alternativními palivy, jako jsou vodík, 
biopaliva a LNG, a to při současném 
zachování technologické neutrality; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
příznivý rámec politiky pro spravedlivý, 
finančně dostupný, vyvážený a nikoho 
neopomíjející přechod na elektrifikaci a 
zavedení alternativních paliv u veškerých 
dopravních prostředků, a to jak osobní, tak 
nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí a 
alternativní čerpací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na 
elektrifikaci veškerých druhů dopravy, a to 
jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly příznivý rámec politiky pro 
rozšiřování elektrifikace druhů dopravy, a 
to jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

Or. de
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Pozměňovací návrh 24
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na 
elektrifikaci veškerých druhů dopravy, a to 
jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že přímá elektrifikace 
představuje pro některé druhy dopravy 
nákladově nejefektivnější a energeticky 
nejúčinnější možnost dekarbonizace; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
příznivý rámec politiky pro plnohodnotný 
rozvoj alternativních paliv u  veškerých 
druhů dopravy, a to jak osobní, tak 
nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí a 
čerpací infrastruktury (zařízení pro 
elektronické nabíjení, zařízení pro čerpání 
LNG a vodíku), při respektování zásady 
technologické neutrality a při zajištění 
technologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace části 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; konstatuje, že 
elektrifikaci spotřebitelských odvětví, jako 
je nákladní doprava, často čelí velkým 
překážkám souvisejícím s nákladovou 
efektivností, slučitelností s životním 
prostředím a technickou proveditelností;
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s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
příznivý rámec politiky pro rychlý přechod 
na elektrifikaci veškerých druhů dopravy, a 
to jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury, přičemž za tímto účelem je 
nutné vyčlenit přiměřené finanční 
prostředky k zajištění spravedlnosti a 
solidarity při přechodu na klimatickou 
neutralitu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility a 
udržitelných alternativních paliv z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
a používání udržitelných alternativních 
paliv u veškerých druhů dopravy, a to jak 
osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí a čerpací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout do značné míry 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility poháněné v 
první řadě z obnovitelných zdrojů; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby přijaly příznivý 
rámec politiky pro rychlý přechod na 
elektrifikaci veškerých druhů dopravy, a to 
jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a sítí 
a městské hromadné dopravy, ve spojení s 
komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Jakop G. Dalunde
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
dodatečných obnovitelných kapacit; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
příznivý rámec politiky pro rychlý přechod 
na elektrifikaci veškerých druhů dopravy, a 
to jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření přímé 
a nepřímé elektrické mobility z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec 
politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, 
tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení 
s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace 
dopravy lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím masivního rozšíření 
vodíkové mobility z obnovitelných zdrojů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
a podporovaly příznivý rámec politiky pro 
rychlý přechod veškerých druhů dopravy, a 
to jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně 
železnice a veřejných vozových parků a 
sítí, ve spojení s komplexním rozšířením 
sítě dobíjecí infrastruktury;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily sektorovou integraci odvětví 
dopravy a energetiky, zejména tím, že 
bude odpovídajícím způsobem 
odměňováno řízení poptávky spotřebitelů 
prostřednictvím elektrických vozidel, čímž 
se umožní pokrytí odběrových špiček a 
přesouvání zatížení, že bude zajištěna 
interoperabilita a standardizace, aby se 
předešlo riziku roztříštěnosti, a 
vyžadovány  chytré funkce u baterií a 
dobíjecí infrastruktury v příslušných 
právních předpisech, mimo jiné ve 
směrnici o alternativních palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby stavěla na 
technologicky otevřeném přístupu k 
dekarbonizaci dopravy, který zohledňuje 
nejen potenciál elektrifikace, ale také 
potenciál mobility prostřednictvím plynu, 
paliv na bázi elektřiny a zejména vodíku; 
v této souvislosti připomíná, že nárůst 
alternativních pohonů a paliv vyžaduje 
vhodnou infrastrukturu pro čerpání 
paliva a nabíjení a odpovídající 
předpisový rámec;

Or. de
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Pozměňovací návrh 33
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že revize směrnice o 
alternativních palivech a sítě TEN-T by 
měly vést k rozsáhlému zavádění 
dobíjecích stanic v každém členském státě, 
k zajištění dodávek pobřežní elektřiny v 
přístavech a k zavedení vodíkových 
čerpacích stanic;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podpora 
obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, 
včetně vodíku, bude hrát zásadní úlohu v 
procesu dekarbonizace odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na nezbytný podpůrný 
rámec pro aktivní spotřebitele a 
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energetická společenství, která vyrábějí, 
skladují a využívají vlastní energii z 
obnovitelných zdrojů a přispívají k 
vyrovnání sítě prostřednictvím domácích 
baterií nebo elektrických vozidel, čímž se 
minimalizuje omezení infrastruktury pro 
absorbování rostoucí poptávky po 
elektrických vozidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že fiskální 
mechanismy, jako jsou daně a další 
daňové pobídky, získávají větší význam 
jakožto nástroje pro zmírňování změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že směrnice o zdanění energie 
nepodporuje politiky EU v oblasti změny 
klimatu a zásadu „znečišťovatel platí“ a 
že směrnice neodráží značný rozvoj politik 
EU v oblasti klimatu a energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že zdanění paliv podle 
objemu, nikoli podle jejich energetického 
obsahu, diskriminuje paliva z 
obnovitelných zdrojů a podporuje 
využívání energetických produktů 
nejnáročnějších na energii a emise;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. zdůrazňuje, že stávající snížení / 
osvobození od energetických daní pro 
jednotlivá odvětví, zejména v oblasti 
letecké, námořní a silniční nákladní 
dopravy, podporují neefektivní a 
znečišťující druhy dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3f. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
revize směrnice o zdanění energie sladila 
zdanění energetických produktů a 
elektřiny s politikami EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3g. vyzývá Komisi, aby v souvislosti se 
strategií pro integraci energetického 
systému vytvořila rámec pro minimální 
daňové sazby, které budou rozlišovat 
paliva podle jejich vlivu na klima, s 
významem pro snižování emisí 
skleníkových plynů v odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3h. zdůrazňuje, že příjmy z energetické 
a environmentální daně by měly být 
využity na podporu spravedlivého 
přechodu ke snížení zdanění práce v 
důsledku vyšších příjmů z 
environmentálních daní;

Or. en



AM\1219989CS.docx 23/37 PE661.961v01-00

CS

Pozměňovací návrh 43
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že alternativní paliva, 
jako jsou vodík, biomethan a kapalná 
biopaliva, jsou slibná řešení pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké odvětví či odvětví nákladní silniční 
dopravy, námořní dopravy a vnitrozemské 
plavby; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv prostřednictvím 
přiměřených investic do výzkumu a vývoje 
a výstavby zařízení pro jejich výrobu, 
dopravu a distribuci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako 
např. letecké a námořní odvětví, jsou 
řešením alternativní paliva z obnovitelných 
zdrojů energie; vyzývá Komisi, aby v 
právních předpisech EU podpořila 
využívání takovýchto paliv tím, že 
postupně zruší dotace na fosilní paliva, 
uplatní zásadu „znečišťovatel platí“ a 
stanoví normy pro nízké emise v letectví a 
v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že pro hospodářská 
odvětví, jako např. odvětví letecké a 
námořní dopravy, skýtají alternativní 
paliva z obnovitelných zdrojů energie 
příležitosti; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv;

Or. de
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Pozměňovací návrh 45
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jakož i nákladní 
silniční doprava, autobusové vozové 
parky, neelektrifikovaná železniční 
doprava, pokud elektrifikace není 
proveditelná, neúčinná nebo jsou s ní 
spojeny vyšší náklady, jsou řešením 
používání obnovitelných či 
nízkouhlíkových paliv; vyzývá Komisi, 
aby v právních předpisech EU podpořila 
využívání takovýchto paliv tím, že 
postupně zruší fosilní paliva, uplatní 
zásadu „znečišťovatel platí“ a stanoví 
normy pro nízké emise v letectví a v lodní 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie, jako je vodík; vyzývá Komisi, aby 
v právních předpisech EU podpořila 
využívání takovýchto alternativních paliv 
tím, že vyčlení dotace pro podniky a 
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„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

členské státy, které v této oblasti provádějí 
inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara 
Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie a paliva s nízkými či nulovými 
emisemi; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím právních předpisů EU 
podpořila využívání takovýchto paliv tím, 
že zvýší své úsilí v oblasti výzkumu a 
vývoje, postupně zruší dotace na fosilní 
paliva, pokud existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě, 
které jsou technicky a ekonomicky 
proveditelné a zajišťují mezinárodní 
konkurenceschopnost těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
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kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie, jako je vodík, čpavek a e-petrolej; 
vyzývá Komisi, aby v právních předpisech 
EU podpořila využívání takovýchto paliv 
tím, že postupně zruší veškeré přímé a 
nepřímé dotace na fosilní paliva, uplatní 
zásadu „znečišťovatel platí“, zavede kvóty 
na straně poptávky a stanoví normy pro 
nulové emise v letectví a v lodní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
odvětví nákladní silniční dopravy nebo 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě; 
zdůrazňuje důležitost konzistentnosti 
právní úpravy v této věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u 
kterých je dekarbonizace složitá, jako např. 
letecké a námořní odvětví, jsou řešením 
alternativní paliva z obnovitelných zdrojů 
energie; vyzývá Komisi, aby v právních 
předpisech EU podpořila využívání 
takovýchto paliv tím, že postupně zruší 
dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu 
„znečišťovatel platí“ a stanoví normy pro 
nízké emise v letectví a v lodní dopravě, a 
to bez narušení dopravních toků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby provedla plán týkající 
se energetických propojení, která Unie 
stále postrádá – zejména propojení mezi 
Pyrenejským poloostrovem a Unií –, s 
cílem zahrnout je do projektů společného 
zájmu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že ostrovní regiony 
jsou pro své energetické potřeby stále do 
velké míry závislé na fosilních palivech, i 
když mají značný potenciál, pokud jde o 
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obnovitelné zdroje energie; domnívá se, že 
ostrovy musí být přednostně napojeny na 
pozemní rozvodnou síť, aby bylo možné 
účinné a čisté využívání elektrické 
mobility; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby jako alternativu rozvíjely projekty, 
jejichž cílem je zajistit, aby ostrovy nebo 
skupiny ostrovů byly energeticky 
soběstačné z obnovitelných zdrojů, po 
vzoru projektu Tilos v rámci programu 
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že v procesu 
dekarbonizace a při uplatňování 
jakýchkoli souvisejících poplatků je třeba 
věnovat zvláštní pozornost 
nejvzdálenějším regionům; konstatuje, že 
je třeba vytvořit mechanismus pozitivní 
diskriminace pro nejvzdálenější regiony a 
odlehlé a ostrovní oblasti vzhledem k 
jejich značné závislosti na letecké a 
námořní dopravě, ať už z hlediska toků 
turistů nebo přepravy cestujících a zboží;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že vodík hraje 
důležitou úlohu při snižování emisí v 
odvětvích, u kterých je dekarbonizace 
složitá, zejména jako palivo v určitých 
palivových aplikacích; vítá proto 
součinnost se sdělením „Vodíková 
strategie pro klimaticky neutrální 
Evropu“ a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala nezbytná opatření s cílem rozšířit 
využívání vodíku v rámci integrovaného 
energetického systému a učinit z vodíku 
životaschopné řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že Komisí odhadované 
snížení nákladů v souvislosti s nákupem a 
provozem automobilů na elektrický pohon 
do roku 2025 nezohledňuje zvláštnosti 
trhů s automobily v jednotlivých 
členských státech; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladný výzkum a analýzu 
celkového dopadu výroby, provozu a 
likvidace součástí používaných při výrobě 
elektrických vozidel na životní prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje důležitou úlohu řešení 
přeměny elektřiny na syntetické plyny a 
kapaliny jakožto klíčového faktoru 
integrace energetického systému a 
propojení odvětví elektřiny a plynu; 
zdůrazňuje požadavek technologicky 
neutrálního regulačního rámce pro 
přeměnu elektřiny na syntetické plyny a 
kapaliny na úrovni EU, který umožní 
cílený přístup k ambicióznímu 
klimatickému cíli pro rok 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podporuje instalaci víceúčelových 
čerpacích stanic v dopravních uzlech, 
jako jsou přístavy a letiště, které zajistí 
různým dopravním aplikacím alternativní 
paliva z obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zdůraznila 
význam vodíku pro úspěšné propojení 
odvětví; 
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Or. de

Pozměňovací návrh 59
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá cíl Komise analyzovat v 
souvislosti s hodnocením vnitrostátních 
plánů členských států v oblasti energetiky 
a klimatu pokrok směrem k cíli 15 % 
propojení elektrických sítí a zvážit vhodná 
opatření; dále vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že revize nařízení o TEN-E a o TEN-T 
plně podpoří integrovanější energetický 
systém, a to i prostřednictvím větší 
součinnosti mezi energetickou a dopravní 
infrastrukturou, jakož i potřebu 
dosáhnout cíle 15 % propojení 
elektrických sítí do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že provádění strategie 
pro integraci energetického systému bude 
vyžadovat značné finanční zdroje v 
souladu s investičním plánem pro 
udržitelnou Evropu; konstatuje, že revize 
zdanění energie s cílem sladit jej s 
energetickým obsahem a emisemi CO2 je 
nezbytná pro dosažení dvojího přínosu, a 
to zajištění konkurenceschopnosti energie 
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z obnovitelných zdrojů a získávání 
veřejných finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba investovat 
příjmy ze sociálně spravedlivého zdanění 
na základě dopadu na klima nebo z politik 
v oblasti nákladů do výzkumu a inovací 
pro udržitelný rozvoj a zavádění 
dopravních technologií s cílem zajistit 
rychlý přechod na vysoce energeticky 
účinné hospodářství založené na 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že technologie přeměny 
elektřiny na syntetické plyny a kapaliny 
umožní využívat materiály a paliva šetrné 
ke klimatu, zejména v průmyslových a 
chemických odvětvích a v odvětví letecké, 
nákladní silniční a námořní dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že ostrovní regiony 
EU, zejména ostrovy nacházející se ve 
Středozemním moři, mají vzhledem ke své 
velikosti, zeměpisné poloze a cestovnímu 
ruchu obrovský potenciál pro rozvoj 100% 
elektrické mobility: vyjadřuje však 
politování nad energetickou izolací a 
souvisejícími problémy, s nimiž se potýkají 
ostrovní oblasti v důsledku 
nedostatečného propojení elektrických 
sítí; vyzývá proto Evropskou komisi a 
členské státy, aby naléhavě rozvíjely 
nezbytné propojení elektrických sítí s 
ostrovy EU a mezi nimi s cílem zajistit 
integraci těchto oblastí do 
transevropských energetických sítí a 
životaschopnost vznikajících projektů 
elektrické mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na to, že financování 
výzkumu a vývoje má zásadní význam pro 
úspěch rámce  pro přeměnu elektřiny na 
syntetické plyny a kapaliny a pro zajištění 
vedoucí úlohy EU v této oblasti; současně 
s rozšířením stávajících programů 
financování a iniciativ by mělo být více 
finančních prostředků na výzkum 
vyčleněno na oblasti, jako jsou 
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technologie v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, inteligentní sítě, 
systémy skladování, technologie potřebné 
k propojení odvětví, včetně technologií 
přeměny elektřiny na plyn a přeměny 
elektřiny na kapalinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. domnívá se, že přístavy a letiště 
budou hrát zásadní úlohu při zavádění 
obnovitelných zdrojů v námořní dopravě a 
letecké dopravě; zdůrazňuje, že jejich 
přeměna na energeticky účinné a 
uhlíkově neutrální energetické uzly, mimo 
jiné pro účely výroby, skladování a 
dodávek čistých alternativních paliv, má 
zásadní význam pro integrovaný 
energetický systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že zavedení využívání 
obnovitelných zdrojů energie v odvětví 
dopravy by mělo probíhat souběžně s 
dalším rozvojem sítě dobíjecí 
infrastruktury, infrastruktury pro 
alternativní paliva a infrastruktury pro 
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čerpání vodíku, včetně letištní 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu 
do procesu integrace energetického 
systému, např. vytvořením oběhových 
energetických komunit v cestovním ruchu.

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zhodnocení odvětví cestovního 
ruchu spojené s jeho zapojením do procesu 
integrace energetického systému, např. 
díky oběhovému dodavatelskému řetězci 
energie založenému na principu 
lokalizace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Jakop G. Dalunde
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu 
do procesu integrace energetického 
systému, např. vytvořením oběhových 
energetických komunit v cestovním ruchu.

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro udržitelné odvětví cestovního 
ruchu zapojené do procesu integrace 
energetického systému, např. 
prostřednictvím opatření a požadavků 
týkajících se tzv. lehké mobility („soft 
mobility“) a elektromobility, elektrických 
dobíjecích zařízení nabíjených v 
přístavech, podpory železničního 
cestovního ruchu a vytvoření oběhových 
energetických komunit v udržitelném 
cestovním ruchu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu 
do procesu integrace energetického 
systému, např. vytvořením oběhových 
energetických komunit v cestovním ruchu.

5. poukazuje na to, že cestovní ruch 
je jedním z energeticky nejnáročnějších 
odvětví se sezónními výkyvy poptávky, což 
má vážný dopad na bezpečnost dodávek 
energie a na náklady na energii; vyzývá 
proto Komisi, aby navrhla akční plán pro 
zapojení odvětví cestovního ruchu do 
procesu integrace energetického systému, 
např. vytvořením oběhových energetických 
komunit v cestovním ruchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu 
do procesu integrace energetického 
systému, např. vytvořením oběhových 
energetických komunit v cestovním ruchu.

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční 
plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu 
do procesu integrace energetického 
systému, např. vytvořením oběhových 
energetických komunit v cestovním ruchu, 
a to při náležitém zohlednění potřeby 
chránit pracovní místa vytvářená tímto 
odvětvím.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 71
Dorien Rookmaker

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby při 
vypracovávání akčních plánů provedla 
důkladnou analýzu všech předvídatelných 
nákladů, přínosů a rizik;

Or. nl


