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9.12.2015 A8-0341/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. opakuje, že energia je verejné sociálne 

aktívum, a že EÚ by sa preto mala 

podrobne venovať otázke energetickej 

chudoby a presadzovať konkrétne 

opatrenia na riešenie tohto problému; trvá 

preto na tom, že energetická únia by mala 

zabezpečiť rovnaký prístup k energii pre 

všetkých, prispievať k dostupným cenám 

energií v prospech spotrebiteľov, 

podporovať prepojenia a energetickú 

infraštruktúru, ktoré zohrávajú 

strategickú úlohu v prospech ľudí, 

a posilňovať verejnú kontrolu 

a reguláciu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že používanie 

hydraulického štiepenia v Únii prináša 

riziká a negatívne dôsledky pre klímu, 

životné prostredie a verejné zdravie a 

ohrozuje dosiahnutie dlhodobého cieľa 

EÚ týkajúceho sa dekarbonizácie; ďalej 

sa domnieva, že vzhľadom na obmedzený 

potenciál nekonvenčných palív, ktoré by 

mali pomôcť naplniť budúci dopyt EÚ po 

energii, spolu s vysokými investičnými 

nákladmi a nákladmi na využívanie nie je 

hydraulické štiepenie sľubnou 

technológiou; naliehavo preto vyzýva 

členské štáty, aby sa zdržali akýchkoľvek 

činností v oblasti prieskumu a využívania 

bridlicového plynu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 134 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

134. uznáva síce, že energetický mix je 

predovšetkým v kompetencii členského 

štátu, chápe však obavy verejnosti týkajúce 

sa hydraulického štiepenia a dôsledkov, 

ktoré by táto technológia mohla mať pre 

klímu, životné prostredie a verejné zdravie 

a pre plnenie dlhodobého cieľa EÚ 

v oblasti dekarbonizácie; okrem toho 

uznáva, že obmedzený potenciál pomoci 

nekonvenčných palív pri nasycovaní 

budúceho dopytu EÚ po energii v spojení s 

vysokými investičnými a prevádzkovými 

nákladmi a súčasnými nízkymi 

celosvetovými cenami ropy znamená, že je 

otázne, či hydraulické štiepenie môže byť v 

Európskej únii životaschopnou 

technológiou; domnieva sa, že treba riadne 

riešiť obavy verejnosti a všetky činnosti 

súvisiace s hydraulickým štiepením by 

mali spĺňať najprísnejšie klimatické, 

environmentálne a zdravotné normy; žiada 

tie členské štáty, ktoré chcú vykonávať 

hydraulické štiepenie, aby dodržiavali 

odporúčania Komisie z roku 2014 o 

minimálnych zásadách pre prieskum a 

ťažbu uhľovodíkov (napríklad 

bridlicového plynu) s použitím 

134. uznáva síce, že energetický mix je 

predovšetkým v kompetencii členského 

štátu, zdôrazňuje však obavy verejnosti 

týkajúce sa hydraulického štiepenia 

a negatívnych dôsledkov, ktoré by táto 

technológia mala pre klímu, životné 

prostredie a verejné zdravie a pre plnenie 

dlhodobého cieľa EÚ v oblasti 

dekarbonizácie; okrem toho uznáva, že 

obmedzený potenciál pomoci 

nekonvenčných palív pri nasycovaní 

budúceho dopytu EÚ po energii v spojení s 

vysokými investičnými a prevádzkovými 

nákladmi a súčasnými nízkymi 

celosvetovými cenami ropy znamená, že je 

otázne, či hydraulické štiepenie môže byť v 

Európskej únii životaschopnou 

technológiou; domnieva sa, že treba riadne 

riešiť obavy verejnosti a že členské štáty 

by mali spĺňať najprísnejšie klimatické a 

environmentálne normy a normy v oblasti 

verejného zdravia; 
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vysokoobjemového hydraulického 

štiepenia; 

Or. en 

 

 


