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9.12.2015 A8-0341/77 

Pozmeňujúci návrh  77 

Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

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. zdôrazňuje, že v záujme riadneho 

vyváženia vnútorného trhu nie sú potrebné 

len investície do vzájomného prepojenia, 

ale okrem iného aj do inteligentných sietí, 

systémov riadenia dopytu a skladovacích 

kapacít pre energiu, aby bolo možné 

reagovať zvýšenou výrobou z 

obnoviteľných zdrojov a distribuovanou 

výrobou; zároveň pripomína, že je dôležité 

zvážiť technológie jednosmerného prúdu 

o vysokom napätí (HVDC), ako spôsobu 

prekonávania nestability obnoviteľných 

zdrojov energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Pozmeňujúci návrh  78 

Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 140 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

140. zdôrazňuje, že jadrová energia by sa 

mala podporovať v každej forme 

prostredníctvom finančných 

mechanizmov EÚ alebo finančných 

inštitúcií EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

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; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

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; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


