
 

AM\1081267SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.12.2015 A8-0341/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže energetická únia by mala byť 

novým energetickým modelom pre 

Európu, založeným na pevných 

prierezových legislatívnych základoch a 

silných cieľoch; keďže riadenie 

energetickej únie musí byť transparentné, 
musí zaručovať pevný rámec a musí do 

rozhodovania zapojiť Parlament a súčasne 

presadzovať úlohu miestnych orgánov 

a občanov; 

F. keďže energetická únia by mala 

zaručovať pevný rámec a do rozhodovania 

zapojiť národné parlamenty a súčasne 

presadzovať úlohu miestnych orgánov 

a občanov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže cieľom odolnej energetickej únie, 

ktorej jadrom je ambiciózna politika v 

oblasti zmeny klímy, je zabezpečiť 

prechod na nový energetický model, ktorý 

poskytuje domácnostiam a podnikom 

možnosť vyrábať a spotrebúvať bezpečnú, 

udržateľnú, konkurencieschopnú a 

dostupnú energiu; 

I. keďže cieľom odolnej energetickej únie 

je zabezpečiť rámec, ktorý poskytuje 

domácnostiam a podnikom možnosť 

vyrábať a spotrebúvať bezpečnú, 

konkurencieschopnú a dostupnú energiu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže problematiku energetickej 

chudoby je nutné riešiť v rámci 

energetickej únie tým, že sa posilní 

postavenie zraniteľných spotrebiteľov, 

zlepší energetická efektívnosť v prípade 

tých najzraniteľnejších a vytvoria sa 

nápravné opatrenia, vďaka ktorým sa 

energia stane cenovo dostupnou aj pre ľudí 

v núdzi; 

J. keďže členské štáty musia riešiť 

problematiku energetickej chudoby tým, že 

sa posilní postavenie zraniteľných 

spotrebiteľov, zlepší energetická 

efektívnosť v prípade tých 

najzraniteľnejších a vytvoria sa nápravné 

opatrenia, vďaka ktorým sa energia stane 

cenovo dostupnou aj pre ľudí v núdzi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže víziou energetickej únie musí byť 

únia, v ktorej si členské štáty uvedomujú, 

že sú navzájom závislé pri poskytovaní 

bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej 

energie pre svojich občanov, a ktorá je 

založená na skutočnej solidarite a dôvere a 

v ktorej Európska únia vystupuje jednotne 

na svetovej scéne; keďže každý členský 

štát má preto povinnosť prioritne riešiť 

energetickú efektívnosť a znižovanie 

dopytu po energii, a to s cieľom ochrániť 

celkovú energetickú bezpečnosť EÚ a jej 
členských štátov; 

L. keďže víziou energetickej únie musí byť 

únia, v ktorej si členské štáty uvedomujú, 

že sú navzájom závislé pri poskytovaní 

bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej 

energie pre svojich občanov, a ktorá je 

založená na dôvere, bez toho, aby bola 

dotknutá zvrchovanosť členských štátov 

pri vymedzení svojho energetického mixu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže politiky EÚ v oblasti energetiky 

a klímy sa musia navzájom dopĺňať a ich 

ciele posilňovať; keďže energetická únia 

by preto mala dopĺňať európske ciele 

týkajúce sa reindustrializácie a rastu, 

podporiť prechod na udržateľné 

hospodárstvo, založené najmä na 

energetickej účinnosti a obnoviteľných 

zdrojoch energie, čo zvýši celkovú 

konkurencieschopnosť európskeho 

hospodárstva, pričom sa účinne zabráni 

úniku uhlíka; 

M. keďže energetická únia by mala 

dopĺňať ciele EÚ týkajúce sa 

reindustrializácie a rastu, čo zvýši celkovú 

konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ, 

pričom sa účinne zabráni úniku uhlíka; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže mnohé krajiny sú v značnej 

miere závislé od jedného dodávateľa, v 

dôsledku čoho by mohli byť ohrozené z 

hľadiska možného prerušenia dodávok; 

P. keďže niektoré konkrétne členské štáty 

sú v značnej miere závislé od jedného 

dodávateľa, v dôsledku čoho by mohli byť 

ohrozené z hľadiska možného prerušenia 

dodávok; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže sa stalo významnou časťou 

ruskej zahraničnej politiky vytvárať a 

realizovať stratégiu v oblasti strategických 

zdrojov, najmä ropy a zemného plynu, s 

cieľom dostať iné krajiny pod politický 

tlak; konštatuje, že tomu tak bolo 

v prípade niekoľkých krajín v jeho 

susedstve a niekoľkých členských štátov 

Európskej únie; 

R. keďže sa stalo významnou časťou 

zahraničnej politiky krajín vyvážajúcich 

energiu vytvárať a realizovať stratégiu v 

oblasti strategických zdrojov, najmä ropy a 

zemného plynu, s cieľom dostať iné krajiny 

pod politický tlak;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže politika zameraná na energetickú 

bezpečnosť musí riešiť potrebu stabilných 

dodávok z rôznych zdrojov energie, ktoré 

európskemu hospodárstvu poskytnú 

energiu potrebnú pre dopravu, priemysel a 

bývanie spôsobom, ktorý podporuje 

konkurencieschopnosť a politiku v oblasti 

klímy, pričom súčasne musí minimalizovať 

závislosť od tých, ktorí chcú zámerne 

využívať energetické zdroje na vlastné 

politické účely s cieľom ovplyvňovať 

politický vývoj v iných krajinách; 

U. keďže politika zameraná na energetickú 

bezpečnosť musí riešiť potrebu stabilných 

dodávok z rôznych zdrojov energie, ktoré 

hospodárstvu EÚ poskytnú energiu 

potrebnú pre dopravu, priemysel a bývanie 

spôsobom, ktorý podporuje 

konkurencieschopnosť, pričom súčasne 

musí minimalizovať závislosť od tých, 

ktorí chcú zámerne využívať energetické 

zdroje na vlastné politické účely s cieľom 

ovplyvňovať politický vývoj v iných 

krajinách; 

Or. en 



 

AM\1081267SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie W 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

W. keďže v rokoch 2006 a 2009 spory 

medzi Ruskom a Ukrajinou ako krajinou 

zabezpečujúcou tranzit plynu spôsobili 

veľký nedostatok v mnohých krajinách 

EÚ; keďže prerušenia ukazujú, že doteraz 

prijaté opatrenia na odstránenie závislosti 

Európy od ruského plynu neboli 

dostatočné; 

W. keďže v rokoch 2006 a 2009 spory 

medzi Ruskom a Ukrajinou ako krajinou 

zabezpečujúcou tranzit plynu spôsobili 

veľký nedostatok v mnohých členských 

štátoch EÚ; keďže prerušenia ukazujú, že 

doteraz prijaté opatrenia na odstránenie 

neoprávneného privlastnenia si plynu 

určeného členským štátom EÚ Ukrajinou 
neboli dostatočné; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Gianluca Buonanno 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Y 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže do roku 2020 bude potrebné 

investovať v odvetví energetiky EÚ viac 

ako 1 bilión EUR a keďže na každé euro 

neinvestované do energetickej 

infraštruktúry do roku 2020 bude po roku 

2020 potrebné vynaložiť 4,3 EUR na 

dosiahnutie rovnakých cieľov, čo by 

zbytočne zaťažilo budúce generácie; 

Y. keďže vysoké ceny energie v členských 

štátoch EÚ sú spôsobené hlavne 

zdanením konvenčných zdrojov energie 

a poplatkami za tieto zdroje s cieľom 

dotovať obnoviteľné zdroje energie; 

Or. en 

 

 


