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9.12.2015 A8-0341/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže zmena klímy, 

nekonkurencieschopné ceny energie a 

mimoriadne vysoká závislosť od 

nespoľahlivých dodávateľov z tretích 

krajín sú faktory, ktoré ohrozujú 

udržateľnosť európskej energetiky; 

H. keďže nekonkurencieschopné ceny 

energie a mimoriadne vysoká závislosť od 

nespoľahlivých dodávateľov z tretích 

krajín sú faktory, ktoré ohrozujú 

udržateľnosť európskeho energetického 

systému; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 každý členský štát by mal 

prioritne riešiť energetickú efektívnosť 

a znižovanie dopytu po energii, a to 

s cieľom ochrániť energetickú bezpečnosť 

v Európe; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 

aktívne snažili dosiahnuť udržateľnejšie 

a konkurencieschopnejšie ceny a náklady 

dovážanej energie pre európskych občanov 

a podniky prostredníctvom diverzifikácie 

dodávok (zdrojov energie, dodávateľov 

energie a trás); v tejto súvislosti vyzýva 

Komisiu, aby podporila výstavbu 

príslušných prioritných koridorov 

energetickej infraštruktúry, ako sa uvádza 

v prílohe I k nariadeniu o transeurópskej 

energetickej sieti (TEN-E) a časti II 

prílohy I nariadenia o Nástroji na 

prepájanie Európy (NPE), s osobitným 

zameraním na členské štáty s vysokou 

mierou závislosti; vyzýva Komisiu, aby 

uprednostnila existujúce vnútorné 

kapacity vrátane európskych zdrojov 

energie; 

7. nabáda členské štáty, aby sa aktívne 

snažili dosiahnuť konkurencieschopnejšie 

ceny a náklady dovážanej energie pre 

všetkých občanov a podniky 

prostredníctvom diverzifikácie dodávok 

(zdrojov energie, dodávateľov energie a 

trás); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že zlepšenie energetickej 

účinnosti v EÚ by znížilo riziko závislosti, 

a tým by sa posilnila vyjednávacia pozícia 

EÚ v záležitostiach týkajúcich sa energie; 

20. zdôrazňuje, že zlepšenie energetickej 

účinnosti v Európe by znížilo riziko 

závislosti, a tým by sa posilnili rokovacie 

pozície členských štátov v záležitostiach 

týkajúcich sa energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

konkrétne kroky na zníženie závislosti od 

dovozu energie, monitorovala stupeň 

diverzifikácie pri dovoze a pravidelne 

uverejňovala správy o pokroku, ktorý sa v 

tomto smere dosiahol; 

25. nabáda členské štáty, aby vypracovali 

konkrétne kroky na zníženie závislosti od 

dovozu energie, monitorovali stupeň 

diverzifikácie pri dovoze a pravidelne 

uverejňovali správy o pokroku, ktorý sa v 

tomto smere dosiahol; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. vyzýva Komisiu, aby podnietila a 

podporila projekty regionálnej spolupráce 

medzi prevádzkovateľmi elektrických a 

plynárenských distribučných sietí, ktoré 

majú kľúčový význam z hľadiska 

bezpečnej, konkurencieschopnej a 

udržateľnej energie, poskytnutím pomoci 

pre miestnu výrobu energie (najmä 

z obnoviteľných zdrojov) a pre zvládnutie 

technologických zmien (inteligentné siete, 

inteligentné meradlá atď.) a nových 

spôsobov výroby a spotreby (napr. 

elektrické vozidlá); 

74. nabáda členské štáty, aby podporovali 

projekty regionálnej spolupráce medzi 

prevádzkovateľmi elektrických a 

plynárenských distribučných sietí, ktoré 

majú kľúčový význam z hľadiska 

bezpečnej, konkurencieschopnej a 

udržateľnej energie, poskytnutím pomoci 

pre miestnu výrobu energie a pre 

zvládnutie technologických zmien; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

umožnili ďalší rozvoj a rozšírenie 

miestnych a regionálnych obnoviteľných 

zdrojov energie a miestnych a regionálnych 

distribučných sietí a sietí diaľkového 

vykurovania prostredníctvom politík 

zameraných na riešenie existujúcich 

prekážok a na uskutočnenie 

transformácie trhu; vyzýva Komisiu, aby 

navrhla usmernenia o vlastnej spotrebe 

energie s cieľom podporiť jej využívanie a 

chrániť práva spotrebiteľov; 

80. nabáda členské štáty, aby umožnili 

ďalší rozvoj a rozšírenie domácich 

miestnych a regionálnych zdrojov energie 

a miestnych a regionálnych distribučných 

sietí a sietí diaľkového vykurovania; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 96 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

96. je presvedčený, že priemysel potrebuje 

od politických predstaviteľov jasné 

signály na uskutočnenie potrebných 

investícií pre dosiahnutie cieľov EÚ v 

oblasti energie; zdôrazňuje preto potrebu 

ambicióznych cieľov a regulačného 

rámca, ktoré podporujú inováciu bez toho, 

aby vytvárali zbytočnú administratívnu 

záťaž, s cieľom čo najlepšie podporiť 

energetickú efektívnosť na vnútroštátnej 

úrovni; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

108. je presvedčený, že rozvoj 

obnoviteľných zdrojov energie je 

nevyhnutným prvkom pre Európsku úniu 

vzhľadom na náklady na energiu; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 

prostredníctvom znižovania potreby 

dovozu energie zohrávajú obnoviteľné 

zdroje energie v EÚ pri dosahovaní 

energetickej bezpečnosti a politickej 

a hospodárskej nezávislosti; podčiarkuje 

mimoriadnu úlohu obnoviteľných zdrojov 

energie pri zlepšovaní kvality ovzdušia 

a vytváraní pracovných miest a rastu; 

domnieva sa, že z obnoviteľných zdrojov 

energie sa získava bezpečná, udržateľná, 

konkurencieschopná a cenovo dostupná 

energia a že tieto zdroje zohrávajú 

kľúčovú úlohu v snahe o vedúce 

postavenie Európy v oblasti ekologického 

hospodárstva a pri rozvoji nových 

priemyselných odvetví a technológií; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje, že súčasná 

podoba trhu by mala byť dynamickejšia 

a pružnejšie, aby do trhu bolo možné 

začleniť rôzne zdroje energie; upozorňuje 

na skutočnosť, že výrobné náklady na 

energie z obnoviteľných zdrojov sa 

v posledných rokoch značne znížili; 

zdôrazňuje význam rozvoja cezhraničnej 

infraštruktúry a zlepšovania výskumu 

a inovácií v oblasti vývoja 

108. zdôrazňuje, že napriek obrovskej 

neistote súvisiacej s teóriou IPCC o zmene 

klímy EÚ zbytočne minula obrovské sumy 

finančných prostriedkov na nákladné a 

nestále obnoviteľné zdroje energie, 

vyhnala cenu energie nahor a oslabila 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu; 
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inteligentnejších energetických sietí 

a nových riešení pre uskladňovanie 

energie, ako aj technológií flexibilnej 

výroby pre začlenenie obnoviteľných 

zdrojov energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Roger Helmer, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 143 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

143. je presvedčený, že hoci rozhodnutie 

o energetickom mixe prináleží členským 

štátom a hoci odpoveď na otázku ako 

dekarbonizovať vlastné hospodárstvo 

je zvrchovaným rozhodnutím každého 

členského štátu, pre plnenie cieľov Európy 

a členských štátov v oblasti energetiky a 

klímy je nevyhnutná koordinácia politík 

a technologického rozvoja na úrovni EÚ; 

uznáva, že v niektorých oblastiach sú 

najúčinnejšie politiky na úrovni EÚ a že v 

iných oblastiach je rozhodujúca úzka 

spolupráca a koordinácia medzi 

členskými štátmi; uznáva, že na zaručenie 

takejto koordinácie je potrebný výrazný 

a spoľahlivý riadiaci proces; 

143. opakuje, že rozhodnutie o 

energetickom mixe prináleží členským 

štátom a že to, či dekarbonizovať vlastné 

hospodárstvo, je zvrchovaným 

rozhodnutím každého členského štátu; 

Or. en 

 

 


