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9.12.2015 A8-0341/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetky legislatívne návrhy, 

ktoré sú súčasťou energetickej únie, 

sa budú predkladať v rámci riadneho 

legislatívneho postupu, a teda za plnej 

účasti Parlamentu a pri zabezpečení 

účinného demokratického dohľadu; 

očakáva, že rámec riadenia energetickej 

únie po roku 2020 bude ambiciózny, 

spoľahlivý, transparentný, demokratický a 

plne inkluzívny voči Parlamentu a 

zabezpečí splnenie klimatických a 

energetických cieľov do roku 2030, najmä 

prostredníctvom plného uplatňovania, 

presadzovania a aktualizácie existujúcich 

právnych predpisov týkajúcich sa klímy a 

energetiky; žiada Komisiu, aby bez toho, 

aby boli dotknuté ostatné povinnosti 

týkajúce sa podávania správ, na ročnej 

báze prezentovala správu o plnení cieľov 

energetickej únie vrátane podrobností 

o uplatňovaní energetickej legislatívy 

a pokroku v plnení cieľov na roky 2020 a 

2030 a aby rozvíjala a aktualizovala súbor 

kľúčových ukazovateľov, ktoré majú byť 

súčasťou správy, a umožnila posúdenie 

pokroku pri plnení cieľov energetickej 

únie; takéto ukazovatele môžu zahŕňať 

okrem iného aj kapacitu prepojenia, 

integráciu trhu, znižovanie dovozu energie, 

stupne diverzifikácie, ceny energie a 

náklady na energiu, rozvoj výroby energie 

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetky legislatívne návrhy, 

ktoré sú súčasťou energetickej únie, 

sa budú predkladať v rámci riadneho 

legislatívneho postupu, a teda za plnej 

účasti Parlamentu a pri zabezpečení 

účinného demokratického dohľadu; 

očakáva, že rámec riadenia energetickej 

únie po roku 2020 bude ambiciózny, 

spoľahlivý, transparentný, demokratický a 

plne inkluzívny voči Parlamentu a 

zabezpečí splnenie klimatických a 

energetických cieľov do roku 2030, najmä 

prostredníctvom plného uplatňovania, 

presadzovania a aktualizácie existujúcich 

právnych predpisov týkajúcich sa klímy a 

energetiky; žiada Komisiu, aby bez toho, 

aby boli dotknuté ostatné povinnosti 

týkajúce sa podávania správ, na ročnej 

báze prezentovala správu o plnení cieľov 

energetickej únie vrátane podrobností 

o uplatňovaní energetickej legislatívy 

a pokroku v plnení cieľov na roky 2020 a 

2030 a aby rozvíjala a aktualizovala súbor 

kľúčových ukazovateľov, ktoré majú byť 

súčasťou správy, a umožnila posúdenie 

pokroku pri plnení cieľov energetickej 

únie; takéto ukazovatele môžu zahŕňať 

okrem iného aj kapacitu prepojenia, 

integráciu trhu, znižovanie dovozu energie, 

stupne diverzifikácie, ceny energie a 

náklady na energiu, rozvoj výroby energie 
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s komunitným a miestnym vlastníctvom 

a úrovne energetickej chudoby a 

zraniteľnosti; 

s komunitným a miestnym vlastníctvom 

a úrovne energetickej chudoby a 

zraniteľnosti; berie na vedomie závery zo 

zasadnutia Rady pre energetiku z 26. 

novembra 2015 týkajúce sa riadenia 

systému energetickej únie a žiada 

Komisiu, aby Parlamentu a Rade čo 

najskôr predložila legislatívny návrh, 

ktorý zohľadní závery Rady aj názory 

Parlamentu vyjadrené v tejto správe; 

súhlasí so závermi Rady, pokiaľ ide o to, 

že by sa národné plány pre oblasť 

energetiky a klímy na obdobie rokov 2021 

až 2030 nemali zameriavať iba na plnenie 

cieľov stanovených pre rok 2030, ale mali 

by brať do úvahy aj dlhodobé hľadisko, 

konkrétne cieľ, ktorý prijala EÚ, znížiť 

do roku 2050 emisie o 80-95 % v 

porovnaní s rokom 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že energetická únia by mala 

zaujať komplexný prístup zameraný na 

aspekty, ako je dosiahnutie plne 

integrovaného vnútorného trhu s energiou, 

bezpečnosť dodávok energie, najlepšie 

možné využívanie energetických zdrojov 

EÚ, zmiernenie dopytu po energii, zníženie 

emisií skleníkových plynov založené najmä 

na obnoviteľných zdrojoch energie 

a jednotný trh s uhlíkom v rámci EÚ, ako 

aj na výskum a inovácie s cieľom 

dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti 

energetických technológií; zdôrazňuje, že 

občania by mali stáť v centre energetickej 

únie a mala by sa im poskytnúť bezpečná, 

udržateľná a dostupná energia; 

5. zdôrazňuje, že energetická únia by mala 

zaujať komplexný prístup zameraný na 

aspekty, ako je dosiahnutie plne 

integrovaného vnútorného trhu s energiou, 

bezpečnosť dodávok energie, najlepšie 

možné využívanie energetických zdrojov 

EÚ, zmiernenie dopytu po energii, 

dekarbonizácia založená najmä 

na obnoviteľných zdrojoch energie 

a jednotný trh s uhlíkom v rámci EÚ, ako 

aj na výskum a inovácie s cieľom 

dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti 

energetických technológií; zdôrazňuje, že 

občania by mali stáť v centre energetickej 

únie a mala by sa im poskytnúť bezpečná, 

udržateľná a dostupná energia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

Morten Helveg Petersen 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opätovne pripomína svoj záväzok 

dosiahnuť ciele do roku 2030 v oblasti 

klímy a energie, t. j. znížiť emisie 

skleníkových plynov o 40 %, zvýšiť podiel 

obnoviteľných zdrojov v európskom 

energetickom mixe na 27 % a zvýšiť 

energetickú účinnosť o 30 %; 

6. berie na vedomie nedostatočné ciele 

Európskej rady do roku 2030 v oblasti 

klímy a energie, a to znížiť emisie 

skleníkových plynov o 40 %, zvýšiť podiel 

obnoviteľných zdrojov v európskom 

energetickom mixe na 27 % a zvýšiť 

energetickú účinnosť o 27 %; pripomína, 

že Parlament opakovane vyzval, aby sa 

určili záväzné ciele pre rok 2030 v oblasti 

klímy a energetiky, a to zníženie domácich 

emisií skleníkových plynov aspoň o 40 %, 

aspoň 30 % podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov a 40 % energetická 

efektívnosť, ktoré sa majú uskutočňovať 

prostredníctvom jednotlivých národných 

cieľov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

 

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. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

opatrenia na obmedzenie dovozu energie 

a  zníženie závislosti od fosílnych palív a 

pravidelne uverejňovala správy o pokroku, 

ktorý sa v tomto smere dosiahol; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu energetickej 

účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie 

ako primárnych prostriedkov 

na obmedzenie závislosti od dovozu a tiež 

potrebu riadne vymáhateľných záväzných 

cieľov; 

Or. en 



 

AM\1081284SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

Morten Helveg Petersen 

v mene skupiny ALDE 

Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 89 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. konštatuje, že v záveroch Európskej 

rady z 23. a 24. októbra 2014 sa uvádza, 

že na zlepšenie energetickej efektívnosti 

do roku 2030 sa na úrovni EÚ stanovil 

orientačný cieľ vo výške minimálne 27 %, 

ktorý sa preskúma do roku 2020, so 

zreteľom na ambicióznu úroveň EÚ vo 

výške 30 %; pripomína uznesenia 

Európskeho parlamentu k tejto otázke; 

uznáva záväzok Komisie zohľadniť pri 

preskúmaní smernice o energetickej 

efektívnosti cieľ vo výške 30 %; 

zdôrazňuje, že členské štáty potrebujú 

flexibilitu, pokiaľ ide o opatrenia a 

metódy na dosiahnutie tohto cieľa; 

zdôrazňuje, že energetická efektívnosť a 

energia z obnoviteľných zdrojov budú 

hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní 

dlhodobého cieľa EÚ, ktorým je zníženie 

emisií nákladovo efektívnym spôsobom; 

opakuje, že EÚ musí naďalej plniť 

záväzok, ktorým je bezpodmienečné 

zníženie emisií najmenej o 40 % do roku 

2030; 

89. pripomína uznesenia Parlamentu z 5. 

februára 2014, 26. novembra 2014 a 15. 

októbra 2015, ktoré obsahujú výzvu 

týkajúcu sa troch záväzných cieľov v 

oblasti energetiky a klímy do roku 2030, 

najmä cieľa 40 % energetickej 

efektívnosti; zdôrazňuje, že cieľ EÚ v 

oblasti energetickej efektívnosti na 

obdobie po roku 2020 by mal byť záväzný 

a mal by sa realizovať prostredníctvom 

samostatných záväzných vnútroštátnych 

cieľov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

navrhla rôzne scenáre týkajúce sa 

energetickej efektívnosti pre rok 2030 

vrátane úrovne, ktorú Parlament stanovil 

na 40 %; naliehavo žiada Radu, ktorá 

vyzvala stanoviť celoeurópsky cieľ na 

úrovni najmenej 27 %, aby svoj cieľ 

prehodnotila smerom nahor v súlade 

s cieľom, ktorý prijal Parlament; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Flavio Zanonato 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 150 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

150. konštatuje, že zlepšené normy pre 

výkon vozidiel a účinnosť paliva majú 

zásadný význam pre zníženie závislosti EÚ 

na rope aj pre znižovanie emisií 

skleníkových plynov, a preto vyzýva 

priemysel, členské štáty a Komisiu, aby 

naďalej vyvíjali a urýchlili svoje úsilie v 

tejto oblasti; žiada Komisiu, aby 

preskúmala emisné normy CO2 pre osobné 

a dodávkové automobily na obdobie po 

roku 2020; konštatuje však, že dlhodobé 

riešenia znižovania emisií v doprave 

a zabezpečenia zníženia dopytu po 

energiách a diverzifikácie dodávok 

spočívajú v alternatívnych palivách, 

v elektrifikácii prostredníctvom 

obnoviteľných zdrojov elektrickej energie 

a v podpore udržateľnejších spôsobov 

dopravy; 

150. konštatuje, že zlepšené normy pre 

výkon vozidiel a účinnosť paliva majú 

zásadný význam pre zníženie závislosti EÚ 

na rope aj pre znižovanie emisií 

skleníkových plynov, a preto vyzýva 

priemysel, členské štáty a Komisiu, aby 

naďalej vyvíjali a urýchlili svoje úsilie v 

tejto oblasti a vzhľadom na škandály z 

posledného obdobia zabezpečili, aby bolo 

testovanie emisií nielen presné, ale aby 

zohľadňovalo aj podmienky skutočnej 

prevádzky; žiada Komisiu, aby preskúmala 

emisné normy CO2 pre osobné 

a dodávkové automobily na obdobie po 

roku 2020; konštatuje však, že dlhodobé 

riešenia znižovania emisií v doprave 

a zabezpečenia zníženia dopytu po 

energiách a diverzifikácie dodávok 

spočívajú v alternatívnych palivách, 

v elektrifikácii prostredníctvom 

obnoviteľných zdrojov elektrickej energie 

a v podpore udržateľnejších spôsobov 

dopravy; 

Or. en 

 

 


