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9.12.2015 A8-0341/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

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 

Citácia 40 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie z 15. 

decembra 2015 o dosiahnutí miery 

prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 

% – príprava európskych elektrických sietí 

na rok 2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Prijaté texty, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 



 

AM\1081288SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

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 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. zdôrazňuje, že nevyhnutnou potrebou 

a cieľom vhodne koncipovanej podoby 
budúceho trhu s elektrinou v EÚ musí byť 

podpora nevyhnutných investícií 

na dlhodobé zaistenie dodávok a integrácia 

obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa 

bude dôslednejšie opierať o trhové zásady 
a bude optimálnejšia z hľadiska 

bezpečnosti siete, pričom sa v plnej miere 

zohľadní meniaca sa povaha dodávok 

energie a dopytu po energii vrátane 

posilňovania mikrogenerácie, technológie 

na základe dopytu a zvyšujúci sa podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov; v tejto 

súvislosti poukazuje na potrebu jednotných 

noriem pre inteligentné siete ako 

kľúčového prvku na zaistenie stabilných 

dodávok a voľného toku energie cez 

hranice, teda pre prínos k energetickej 

bezpečnosti; okrem toho zdôrazňuje úlohu, 

ktorú môže zohrávať rozvoj 

inteligentnejších energetických sietí a 

nových zariadení na uskladňovanie energie 

pri zvyšovaní úrovne obnoviteľných 

zdrojov energie v európskom meradle a 

zabezpečení rozvoja takejto infraštruktúry 

v spolupráci s regionálnymi uzlami 

obnoviteľných zdrojov energie; 

58. zdôrazňuje, že vhodne koncipovaná 

podoba budúceho trhu s elektrinou v EÚ je 

naliehavo nutná a jej cieľom musí byť 

podpora nevyhnutných investícií 

na dlhodobé zaistenie dodávok a optimálna 

integrácia obnoviteľných zdrojov energie z 

hľadiska stability siete, pričom sa v plnej 

miere zohľadní meniaca sa povaha 

dodávok energie a dopytu po energii 

vrátane posilňovania mikrogenerácie, 

technológie na základe dopytu a zvyšujúci 

sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov; 

v tejto súvislosti poukazuje na potrebu 

jednotných noriem pre inteligentné siete 

ako kľúčového prvku na zaistenie 

stabilných dodávok a voľného toku energie 

cez hranice, teda pre prínos k energetickej 

bezpečnosti; okrem toho zdôrazňuje úlohu, 

ktorú môže zohrávať rozvoj 

inteligentnejších energetických sietí a 

nových zariadení na uskladňovanie energie 

pri zvyšovaní úrovne obnoviteľných 

zdrojov energie v európskom meradle a 

zabezpečení rozvoja takejto infraštruktúry 

v spolupráci s regionálnymi uzlami 

obnoviteľných zdrojov energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

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 59 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  59a. víta svoje uznesenie z 15. decembra 

2015 o dosiahnutí miery prepojenia 

elektrických sietí na úrovni 10 % – 

príprava európskych elektrických sietí na 

rok 2020; 

Or. en 



 

AM\1081288SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

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 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. poukazuje na to, že v záujme 

úspešného vyváženia vnútorného trhu nie 

sú potrebné len investície do prepojovacích 

vedení, ale okrem iného aj do 

vnútroštátnych sietí, elektrární na fosílne 

palivá vybavenými technológiou na 

zachytávanie uhlíka a nových jadrových 

elektrární (v tých členských štátoch, ktoré 

o to majú záujem) ako kritického zdroja 

nízkouhlíkovej elektrickej energie pre 

základný odber, skladovacích kapacít (ako 

sú napríklad terminály pre skvapalnený 

zemný plyn) a do inteligentných sietí 
a pružnej výroby, s cieľom vyrovnať sa 

so zvýšenou výrobou energie z 

obnoviteľných zdrojov a distribuovanou 

výrobou; 

77. poukazuje na to, že v záujme 

úspešného vyváženia vnútorného trhu nie 

sú potrebné len investície do prepojovacích 

vedení, ale okrem iného aj do 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

inteligentných sietí, riadenia spotreby 

energie, kapacít na uskladňovanie 

energie, pružnej výroby elektrickej energie 

a používania elektrickej energie na výrobu 

plynu a tepla s cieľom vyrovnať sa 

so zvýšenou výrobou energie z 

obnoviteľných zdrojov a distribuovanou 

výrobou; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

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 107 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  107a. pripomína, že obmedzenie zvýšenia 

celosvetovej teploty na priemerne 2 °C 

nezaručuje, že sa vyhneme významným 

negatívnym dôsledkom zmeny klímy; 

zdôrazňuje, že je nutné postupne 

odstrániť globálne uhlíkové emisie, a to 

do roku 2050 alebo krátko potom, aby sa 

svet udržal na nákladovo efektívnej 

trajektórii emisií, ktorá bude zlučiteľná s 

cieľom udržať zvýšenie teploty pod 2 °C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

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 112 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

112. zdôrazňuje, že prechod na 

konkurencieschopné a udržateľné 

nízkouhlíkové hospodárstvo ponúka 

významné príležitosti, pokiaľ ide o nové 

pracovné miesta, inovácie, rast a nižšie 

účty podnikov a domácností za energie; 

uznáva však, že tieto možnosti je možné 

realizovať len prostredníctvom úzkej 

spolupráce medzi Komisiou, členskými 

štátmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi, 

občanmi a priemyslom, čo vedie 

k najúčinnejším stimulom a regulačným 

rámcom; konštatuje, že náležite riadená 

dekarbonizácia by nemala viesť 

k zvýšeným nákladom na energie, 

k energetickej chudobe, deindustrializácii 

európskeho hospodárstva ani k nárastu 

nezamestnanosti; trvá preto na aktívnom 

zapájaní sociálnych partnerov do riešenia 

sociálnych dôsledkov prechodu k 

udržateľnej energetickej únii; zdôrazňuje, 

že EÚ vyžaduje, aby politiky boli platné 

v rámci celej EÚ a zároveň mali trhový 

a technologicky neutrálny charakter a aby 

sa v nich zohľadňovali všetky podstatné 

právne predpisy a príslušné ciele EÚ, 

pričom by boli spojené s čo najnižšími 

nákladmi pre spoločnosť; 

112. zdôrazňuje, že prechod na 

konkurencieschopné a udržateľné 

nízkouhlíkové hospodárstvo ponúka 

významné príležitosti, pokiaľ ide o nové 

pracovné miesta, inovácie, rast a nižšie 

účty podnikov a domácností za energie; 

uznáva však, že tieto možnosti je možné 

realizovať len prostredníctvom úzkej 

spolupráce medzi Komisiou, členskými 

štátmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi, 

občanmi a priemyslom, čo vedie 

k najúčinnejším stimulom a regulačným 

rámcom; konštatuje, že náležite riadená 

dekarbonizácia nevedie k zvýšeným 

nákladom na energie, k energetickej 

chudobe, deindustrializácii európskeho 

hospodárstva ani k nárastu 

nezamestnanosti; trvá preto na aktívnom 

zapájaní sociálnych partnerov do riešenia 

sociálnych dôsledkov prechodu k 

udržateľnej energetickej únii; zdôrazňuje, 

že EÚ potrebuje politiky uplatňované v 

rámci celej Únie, ktoré by zohľadňovali 

všetky podstatné právne predpisy 

a príslušné ciele EÚ a realizovali ich 

s najnižšími nákladmi pre spoločnosť; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

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 139 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

139. konštatuje, že v roku 2014 jadrová 

energia predstavovala 27 % mixu 

elektrickej energie v EÚ a viac ako 

polovicu všetkých foriem nízkouhlíkovej 

energie EÚ a že do roku 2050 sa má 

vyradiť z prevádzky 130 spomedzi 132 

jadrových elektrární v EÚ, čo zanechá 

veľkú medzeru v energetickom mixe EÚ 

z hľadiska nízkouhlíkovej elektrickej 

energie pre základný odber; uznáva, že 

zatiaľ čo niektoré členské štáty sa 

rozhodli upustiť od jadrovej energie, iné 

sa snažia budovať nové jadrové 

elektrárne na účel splnenia svojich 

vnútroštátnych cieľov a cieľov EÚ v 

oblasti energetiky a klímy, a vyzýva 

Európsku komisiu, aby zabezpečila 

vypracovanie rámca na úrovni EÚ, ktorý 

umožní zainteresovaným členským 

štátom, aby realizovali nové projekty 

v oblasti jadrovej energie v rámci 

pravidiel EÚ pre vnútorný trh 

a hospodársku súťaž; 

139. konštatuje, že v roku 2013 tvorila 

elektrická energia z obnoviteľných 

zdrojov 26 % celkového hrubého objemu 

elektrickej energie EÚ; poznamenáva, že v 

rokoch 1990 až 2012 sa celková výroba 

elektrickej energie z obnoviteľných 

zdrojov zvýšila o 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Pozmeňujúci návrh  74 

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 141 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

141. konštatuje, že jadrová energia je 

jedným z najvýznamnejších prínosov 

európskeho energetického systému, ktorý 

prispieva k nižším emisiám CO2 a 

súčasne obmedzuje závislosť na dovoze, 

zabezpečuje stabilnú výrobu elektrickej 

energie, ktorá môže slúžiť vnútornému 

trhu a môže byť stabilným základom pre 

energetický systém, v ktorom sa môžu 

postupne zavádzať obnoviteľné zdroje 

energie; 

141. konštatuje, že na jadrovú energiu sa 

vzťahuje Zmluva o založení Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu 

(Zmluva o Euratome); pripomína, že 

úloha Parlamentu v rozhodovacom 

procese je podľa Zmluvy o Euratome 

obmedzená, pretože mu prisudzuje iba 

konzultačnú právomoc; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

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 142 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

142. vyzýva členské štáty, ktoré postupne 

vyraďujú jadrovú energiu, aby zabezpečili 

jej nahradenie takým spôsobom výroby 

energie, ktorý môže porovnateľne prispieť 

k zásobovaniu energiou a k stabilizácii 

spoločného systému výroby a distribúcie; 

142. pripomína, že v písomnom vyhlásení 

Komisie z roku 2003 a odporúčaní 

Komisie z 24. októbra 2006 

(2006/851/Euratom) o vyraďovaní 

jadrových zariadení z prevádzky sa 

uvádza, že „oddelený fond s primeranou 

kontrolou, ktorou sa zabezpečí rozumné 

využívanie, by mal byť pre všetky jadrové 

zariadenia prednostnou voľbou,“ a vyzýva 

Komisiu, aby tento prístup premietla do 

právne záväzného aktu; 

Or. en 

 

 


