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Pozmeňujúci návrh 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ciele (Nemá vplyv na slovenskú verziu.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 
ambiciózne;

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale ambiciózne
z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada zaujme pri 
týchto otázkach realistický, ale 
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ambiciózne; ambiciózny, pružný, nákladovo efektívny
a technologicky neutrálny prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 
ambiciózne;

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale ambiciózne
a vytvorí a zachová trvalo udržateľnú 
konkurenčnú výhodu pre EÚ spolu s jej 
vedomosťami a odbornými znalosťami
v oblasti energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 
ambiciózne;

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky v súvislosti so 
záväzkami, ktoré ostatné svetové 
hospodárstva príjmu v Paríži v roku 2015;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 
ambiciózne;

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale 
ambiciózne; takisto víta, že Komisia do 
konca roka prisľúbila dodatočné údaje, 
ako napríklad o zložení cien energie
v členských štátoch; žiada, aby sa tieto 
údaje sprístupnili ešte pred predložením 
akýchkoľvek politických návrhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky, ale
ambiciózne;

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030
a očakáva, že Európska rada bude na tieto 
otázky reagovať realisticky a ambiciózne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. takisto víta, že Komisia oznámila, že 
do konca predloží dodatočné údaje, ako 
napríklad o zložení cien energie
v členských štátoch; žiada, aby sa tieto 
údaje sprístupnili konečným 
spotrebiteľom a začlenili sa do procesu 
akýchkoľvek budúcich politických 
návrhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. v tejto súvislosti zdôrazňuje riziko 
zvýšeného úniku uhlíka, t. j. neustály 
presun energeticky náročných 
priemyselných odvetví za hranice EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že medzinárodne 
dohodnutým cieľom v oblasti zmeny klímy 
je udržať globálne otepľovanie do 2 °C
v porovnaní s úrovňou
v predindustriálnom období; naliehavo 
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vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako 
cieľ stanovili zvýšenie globálnej teploty 
maximálne o 1,5 °C v porovnaní
s úrovňou v predindustriálnom období pri 
zohľadnení vplyvov zmeny klímy na 
najmenej rozvinuté krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína nedávne zverejnenie prvej 
časti piatej hodnotiacej správy 
Medzinárodného panelu pre zmenu klímy 
zverejnenej 27. septembra 2013, v ktorej 
sa potvrdzuje, že globálne otepľovanie je
z 95 % spôsobené ľudskou činnosťou 
(90 % v štvrtej správe z roku 2007), a 
v ktorej sa upozorňuje na dôsledky, ktoré 
môžu nekonaním narušiť stabilitu nášho 
ekosystému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
na základe prepojenia existujúcich cieľov
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sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

a jasného zamerania sa na obmedzený 
počet cieľov, aby sa podporilo 
zjednodušovanie regulačného rámca
a zachovala skutočná kontrola nad 
vzájomným pôsobením existujúcich politík
a cieľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a udržateľnosť spolu
s vypracovaním iných podporných 
opatrení prostredníctvom stanovenia 
záväzných cieľov v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 



AM\1008877SK.doc 9/99 PE522.926v01-00

SK

zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

zamerané na otázky, ako sú 
konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 223
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, viac pracovných 
miest, energetická bezpečnosť, energetická 
chudoba a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 224
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
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(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

vrátane zníženia emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie 
la energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný a pružný prístup, ktorého 
účinnosť a nákladovú efektívnosť by mali 
podporiť koordinované politiky a politiky 
súdržnosti zamerané v rovnakej miere na 
otázky, ako sú konkurencieschopnosť, 
energetická bezpečnosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť); v tejto 
súvislosti je presvedčený, že najúčinnejší 
cieľ zníženia emisií skleníkových plynov 
sa dosiahne vďaka takej politike, ktorá je 
technologicky neutrálna a nastavená na 
úrovni, ktorá je v súlade s pokrokom
v medzinárodných záväzkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Inés Ayala Sender

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
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koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a nezávislosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 227
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
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sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť); vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že dosahovanie 
cieľov podlieha prísnemu monitorovaniu, 
aby sa mohli včas identifikovať
a neutralizovať riziká rozporných cieľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy;
poznamenáva, že jedným preklenujúcim 
cieľom v oblasti zmeny klímy je 
nákladovo efektívny spôsob znižovania 
emisií skleníkových plynov pri 
podporovaní nových technológií, 
konkurencieschopnosti a energetickej 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť, dostupné ceny energie
a trvalá udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy 
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný a pružný prístup, ktorého 
účinnosť a nákladovú efektívnosť by mali 
podporiť koordinované politiky a politiky 
súdržnosti zamerané v rovnakej miere na 
otázky, ako sú konkurencieschopnosť, 
energetická bezpečnosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť); 
zdôrazňuje, že si to vyžaduje súlad politík,
v prípade, že politika v oblasti klímy 
nemôže byť v rozpore s inými politikami, 
či nemôže mať vyššiu prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby vykonávala
mnohostranný prístup, ktorý vychádza zo 
vzájomne posilnených politík v oblasti 
energetickej efektívnosti, obnoviteľných 
zdrojov energie a zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorých nákladovú 
efektívnosť by mali podporiť koordinované 
politiky a politiky súdržnosti zamerané na 
konkurencieschopnosť, energetickú
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť a ciele v oblasti zmeny klímy
(napr. zníženie emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľné zdroje energie
a energetická efektívnosť);

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky súdržnosti 
zamerané v rovnakej miere na otázky, ako 
sú konkurencieschopnosť, energetická 
bezpečnosť, ciele v oblasti zmeny klímy
a reindustrializácia; podčiarkuje 
skutočnosť, že budúca energetická 
politika EÚ a politika EÚ v oblasti zmeny 
klímy musia byť zamerané na 
podporovanie plánu Komisie zvýšiť podiel 
priemyslu na HDP EÚ na 20 %.

Or. de

(Súčasný rámec energetickej politiky a politiky v oblasti zmeny klímy zvyšuje náklady na 
energiu a nekalo zaťažuje európsky priemysel, a preto je v rozpore s nedávno prijatým cieľom 
Komisie v oblasti reindustrializácie, a to zvýšiť podiel priemyslu na HDP EÚ na 20 % (ktorý 
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poklesol z 15,5 % v roku 2012 na 15,1 %).

Pozmeňujúci návrh 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky 
súdržnosti zamerané v rovnakej miere na 
otázky, ako sú konkurencieschopnosť, 
energetická bezpečnosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť);

2. vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali
a pre rámec pre politiku v oblasti zmeny 
klímy a energetickú politiku do roku 2030 
vykonávali tri ambiciózne záväzné ciele
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; keďže tieto tri 
ciele sú najvhodnejšími nástrojmi na 
zabezpečenie dosiahnutia cieľov EÚ
v oblasti zmeny klímy a energie nákladovo 
efektívnym spôsobom v časovom horizonte 
do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky
súdržnosti zamerané v rovnakej miere na 
otázky, ako sú konkurencieschopnosť, 
energetická bezpečnosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť);

2. trvá na tom, aby Komisia vo svojom 
budúcom oznámení navrhla nový balík
v oblasti zmeny klímy a energie do roku 
2030, ktorý bude pozostávať z troch 
záväzných a vzájomne posilnených 
hlavných cieľov, a to v oblasti zníženia 
emisií skleníkových plynov, 
obnoviteľných zdrojov energie a úspor 
energie; ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby zaujala 
mnohostranný prístup, ktorého účinnosť
a nákladovú efektívnosť by mali podporiť 
koordinované politiky a politiky 
súdržnosti zamerané v rovnakej miere na 
otázky, ako sú konkurencieschopnosť, 
energetická bezpečnosť a ciele v oblasti 
zmeny klímy (napr. zníženie emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť);

2. žiada Radu, aby pre rámec pre politiku
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 prijala a členské 
štáty a Komisiu, aby vykonávali prístup, 
ktorý kombinuje koordinované, 
koherentné a ambiciózne záväzné ciele,
a to zníženie emisií skleníkových plynov, 
rozvoj obnoviteľných zdrojov energie
a rozvoj energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že dekarbonizácia bude 
spočívať na rozličných podieloch 
nízkouhlákových technológií v členských 
štátoch: obnoviteľné zdroje energie, 
zachytávanie a ukladanie jadrových 
materiálov a oxidu uhličitého, ak bude
k dispozícii včas; poznamenáva, že 
integrácia vyššieho podielu obnoviteľných 
zdrojov energie si bude vyžadovať 
podstatné rozšírenia prenosových
a distribučných sietí, dodatočné 
dopraviteľné zálohové kapacity a/alebo 
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kapacity na skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. Pridanie týchto cieľov v oblasti zmeny 
klímy do roku 2030 môže byť výhodou za 
predpokladu, že sa nevnímajú izolovane: 
vďaka energetickej efektívnosti je 
jednoduchšie dosahovať cieľ obmedzenia 
emisií skleníkových plynov, a takisto
v absolútnom vyjadrení znižuje podiel 
obnoviteľných zdrojov energie (a 
počiatočných požadovaných investícií) na 
celkovom dopyte zmiernenom touto 
efektívnosťou; cieľ obmedziť emisie 
skleníkových plynov zároveň vedie 
energetický mix k neuhlíkovým zdrojom,
v rámci ktorých obnoviteľné zdroje 
energie zastávajú kľúčové miesto,
a podporuje snahy v oblasti efektívnosti; 
cieľ obnoviteľných zdrojov energie je
v neposlednej miere v súlade s cieľom 
emisií skleníkových plynov, ale jasne si 
vyžaduje väčšiu koordináciu podporných 
mechanizmov a miery využívania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 239
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby vymedzila
a prispôsobila cieľ znižovania emisií do 
roku 2030 pre celú Úniu, aby bolo možné 
dosiahnuť ambíciu Európskeho 
parlamentu a Európskej rady znížiť do 
roku 2050 emisie skleníkových plynov EÚ 
do 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami
z roku 1990;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že okrem cieľov v oblasti 
zmeny klímy a energie 20/20/20 
posudzovaným na rovnakom základe si 
Európska únia stanovila cieľ 20 %
v oblasti reindustrializácie1  EÚ a že tieto 
ciele v oblasti zmeny klímy a energie 
20/20/20 nesmú byť prekážkou 
priemyselnému cieľu, a preto vyzýva, aby 
boli návrhy z iných oblastí, ako napríklad 
energetickej, environmentálnej politiky
a politiky v oblasti zmeny klímy, vo 
väčšom súlade s cieľom priemyslu 20 %, 
aby bolo možné posilniť trvalú 
udržateľnosť európskeho priemyslu;
__________________
1 Oznámenie Komisie s názvom Silnejší 
európsky priemysel v prospech rastu
a oživenia hospodárstva z 10. októbra 
2012 (COM(2012)582). 

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. jednou zo základných hodnôt 
Európskej únie je rovnosť medzi ženami
a mužmi; existujúca politika EÚ v oblasti 
zmeny klímy vo veľkej miere 
nezohľadňovala rodové hľadisko, čím sa 
znižovala nízkouhlíková efektívnosť
a účinnosť a odolnosť voči zmenám 
klímy; zdôrazňuje, že rodová analýza je 
dôležitá a potrebná, ako aj začlenenie 
rodového hľadiska do všetkých opatrení 
týkajúcich sa energetickej efektívnosti, 
znižovania emisií skleníkových plynov a 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že viaceré ciele môžu 
vytvárať záväzky investovať do oblastí, 
ktoré môžu byť drahé a neefektívne, a že 
členské štáty by mali mať možnosť snažiť 
sa dosahovať ciele v oblasti zmeny klímy 
tými najlepšími nákladovo efektívnymi 
prostriedkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Francesco De Angelis
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Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu právne záväzného 
znižovania skleníkových plynov, 
obnoviteľných zdrojov energie
a stanovenie energeticky účinných cieľov;  
zastáva názor, že v prípade skutočného 
prechodu na nízkouhlíkový energetický 
systém bude EÚ musieť do roku 2030 
znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %, 
zvýšiť podiel energetického mixu na 45 %
a efektívnejším využívaním energie znížiť 
celkovú spotrebu o 40 %;
(NOVÝ ODSEK 3.  Odôvodnenie: Podľa 
nedávneho výskumu bude pri predchádzaní 
krízy v oblasti zmeny klímy do roku 2030 
EÚ musieť znížiť vnútroštátne emisie
o 55 %, zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov energie na energetickom mixe na 
45 % a znížiť spotrebu energie o 40 %. 
Právne záväzné ciele sú jedinými 
prostriedkami na zabezpečenie stability, 
ktorú si vyžadujú investori, a teda sú 
kľúčom k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
EÚ, zníženiu nákladov na energie a tvorbe 
nových pracovných miest.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je dôležité mať jeden 
všeobecný cieľ v oblasti zmeny klímy, 
ktorým je možné znížiť emisie CO2
nákladovo najúčinnejším spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili cieľ zníženia emisií skleníkových 
plynov prinajmenšom o 50 % do roku 
2030 pre celú Európu pod úrovne z roku 
1990, ako aj jasné ciele v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; zdôrazňuje, že 
táto ambiciózna úroveň je v súlade
s dlhodobým cieľom EÚ v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
80 – 95 % a umožní Únii aj naďalej byť 
na čele diplomacie v oblasti globálnej 
zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že dekarbonizácia bude 
spočívať na rozličných podieloch 
nízkouhlákových technológií v členských 
štátoch: obnoviteľné zdroje energie, 
zachytávanie a ukladanie jadrových 
materiálov a oxidu uhličitého, ak bude
k dispozícii včas; poznamenáva, že 
integrácia vyššieho podielu obnoviteľných 
zdrojov energie si bude vyžadovať 
podstatné rozšírenia prenosových
a distribučných sietí, dodatočné 
dopraviteľné zálohové kapacity a/alebo 
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kapacity na skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že účelom politík v oblasti 
zmeny klímy by malo byť znižovanie 
emisií skleníkových plynov trvalo 
udržateľným a nákladovo efektívnym 
spôsobom; zastáva preto názor, že by sa 
mal stanoviť jeden záväzný cieľ, aby sa 
mohol dosiahnuť požadovaný cieľ 
zníženia CO2 a aby boli druhotné ciele, 
ako je energetická efektívnosť a zdroje 
obnoviteľnej energie, indikatívne
s cieľom zabezpečiť členským štátom 
pružnosť pri dosahovaní tohto jedného 
cieľa tým nákladovo najefektívnejším 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že silný záväzný cieľ
v oblasti energetickej efektívnosti je 
mimoriadne dôležitý, aby sa energia v EÚ 
využívala čo najefektívnejšie, pričom 
takýto cieľ bude mať takisto nádväzný 
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účinok na zabezpečenie toho, že bude 
potrebné nižšie úsilie na splnenie cieľov
v oblasti znižovania skleníkových plynov
a obnoviteľných zdrojov energie; vyzýva 
preto, aby sa pokračovalo v súčasnom 
cieli do roku 2020, ale aby sa stal 
záväzným a aby sa úroveň ambícií 
zdvojnásobila na 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. žiada Komisiu, aby lepšie využila 
vzájomné prepojenia týchto troch cieľov, 
aby sa prostredníctvom nich mohla zvýšiť
a posilniť konkurencieschopnosť
a energetická bezpečnosť v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že členské štáty sú aj 
naďalej zodpovedné za výber vlastného 
energetického mixu, a teda by mali zvoliť 
optimálny mix na splnenie cieľov 
energetickej politiky, najmä v oblasti 
dekarbonizácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že všetky dodatočné 
náklady prejdú priamo či nepriamo na 
konečných spotrebiteľov a zastáva názor, 
že zmiernenie dodatočných nákladov 
dekarbonizácie energetického systému EÚ 
je preto nevyhnutnou podmienkou na 
zachovanie európskej 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že k zníženiu emisií 
skleníkových plynov budú musieť prispieť 
všetky hospodárske odvetvia, aby sa EÚ 
podieľala spravodlivým dielom na 
celosvetovom úsilí; je presvedčený, že je 
nevyhnutná včasná dohoda o rámci pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030, aby 
sa EÚ pripravila na medzinárodné 
rokovania o novej právne záväznej 
medzinárodnej dohode, ale aj aby 
členským štátom, odvetviu a ďalším 
sektorom poskytla jasný právne záväzný 
rámec a ciele na vykonanie nevyhnutných 
strednodobých a dlhodobých investícií
v oblasti znižovania emisií, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
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zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. je presvedčený, že záväzné celkové 
ciele spájajúce spoločné vnútroštátne 
úsilia sú tými nákladovo najúčinnejšími
a najpružnejšími prostriedkami s cieľom 
zabezpečiť členským štátom potrebnú 
flexibilitu a dodržiavať subsidiaritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že záväzný cieľ 45 %-
ného podielu na obnoviteľných zdrojoch 
energie v Únie je tým najlepším 
spôsobom, ako potrebnému investorovi 
zabezpečiť istotu nepretržitého rozvoja
a podporovania obnoviteľných zdrojov 
energie a súvisiacej infraštruktúry, 
pričom je popri silnému záväznému cieľu 
úspor energie v plnej miere 
dosiahnuteľný;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 2c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. domnieva sa, že stanovenie 
dlhodobého technologicky neutrálneho 
cieľa znižovania emisií CO2 je 
nevyhnutné na podporu potrebných 
inovácií a investičnej dynamiky a na 
konečné sledovanie nákladovo účinnej 
cesty dekarbonizácie; v tejto súvislosti 
vyzýva Európsku radu, aby stanovila 
ambiciózny cieľ zníženia emisií CO2 do 
roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 2c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. domnieva sa, že záväzný 50 %- ný cieľ 
vnútroštátneho zníženia emisií 
skleníkových plynov v porovnaní
s úrovňami z roku 1990 je absolútnym 
požadovaným minimom na ceste 
dosiahnutia cieľa pod 2 °C, pričom je 
tento cieľ realistický a dostupný, ako 
dokázali viaceré štúdie, najmä v spojení
s ambicióznymi úsporami energie
a cieľmi obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 257
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, jednoduchý, stabilný, dlhodobý
a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 258
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov; to EÚ umožňuje nákladovo 
účinným spôsobom vyhovieť záväzkom 
Európskeho parlamentu a Rady znížiť 
emisie skleníkových plynov EÚ do roku 
2050 o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňou
v roku 1990;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Françoise Grossetête

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a aby v súvislosti s globálnou 
dohodou zvážila realistické ciele pre
politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky a zachová 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu, a aby zriadila jasný, stabilný, 
dlhodobý a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 260
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické a záväzné ciele pre politiky EÚ 
do roku 2030, v ktorých sa zohľadnia 
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické podmienky,
a zriadila jasný, stabilný, dlhodobý
a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov; 
zdôrazňuje, že dlhodobý, spoľahlivý 
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právny rámec ako súčasť energetickej 
politiky EÚ je nevyhnutný pre bezpečné, 
hodnotné a stabilné dodávky energie
a takisto pre zabezpečenie investícií
a schopnosť Únie konkurovať
a inovovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 261
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické, pružné, nákladovo efektívne
a technologicky neutrálne ciele pre 
politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
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2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, ktoré 
vychádzajú z prístupu zdola nahor skôr na 
základe uznávaných vedeckých zistení ako 
len z politických nariadení, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 263
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, 
realistické a technologicky neutrálne ciele 
pre politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
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úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, 
realistické a technologicky neutrálne ciele 
pre politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila dva 
záväzné ciele, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov a spojenie dvoch 
cieľov v oblasti energetickej efektívnosti
a obnoviteľných zdrojov energie, pričom
v každom cieli sa zohľadní prínos 
druhého cieľa; týmito spojenými cieľmi 
sa členským štátom zabezpečí pružnosť 
pri vykonávaní energetickej politiky; 
takéto ciele zabezpečia jasný, stabilný
a nákladovo efektívny rámec poskytujúci 
dlhodobú istotu pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadní nákladovo 
najúčinnejšia cesta na dosiahnutie 
dlhodobých záväzkov, ako aj hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny a technologicky neutrálny rámec 
pre priemyselné odvetvia a investorov,
v ktorom je systém obchodovania
s emisiami EÚ hlavným nástrojom, keďže 
sa ním zabezpečuje prístup na základe 
trhu v záujme dosahovania cieľov
v oblasti zmeny klímy a energetiky;

Or. en



AM\1008877SK.doc 33/99 PE522.926v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne
a záväzné ciele do roku 2030 pre celú 
Európu v oblasti energetickej efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojov energie a emisií 
skleníkových plynov, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne ciele pre 
politiky EÚ do roku 2030 v oblasti 
energetickej efektívnosti, obnoviteľných 
zdrojov energie a emisií skleníkových 
plynov, v ktorých sa zohľadnia 
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické podmienky
a umožní dosahovať medzinárodne 
dohodnutý cieľ 2°C, a zriadila jasný, 
stabilný, dlhodobý a nákladovo efektívny 
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regulačný rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 270
Elisabetta Gardini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov; tieto ciele musia byť pre 
každý sektor technicky a hospodársky 
realizovateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické podmienky,
a zriadila jasný, stabilný, dlhodobý

3. vyzýva Európsku komisiu a Európsku
radu, aby ďalej pokračovali v pokroku 
dosiahnutom na úrovni EÚ, pokiaľ ide
o ciele pre politiky EÚ do roku 2030, a to 
stanovením záväzných a vzájomne 
posilňujúcich cieľov 55%-ného 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
45 %-ného znižovania spotreby 
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a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

obnoviteľných zdrojov energie a 40 %-
ného znižovania celkovej spotreby 
primárnej energie do roku 2030
v porovnaní s úrovňami z roku 2005;
stanovenie týchto cieľov je jediným 
spôsobom ako zlepšovať hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadiť
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia 
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické 
podmienky, a zriadila jasný, stabilný, 
dlhodobý a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby stanovila 
záväzné ciele politík EÚ do roku 2030
v oblasti zmeny klímy, obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej
efektívnosti, ktoré sú v súlade
s dlhodobým cieľom EÚ v oblasti zmeny 
klímy a energeticky efektívneho 
hospodárstva do roku 2050 na základe 
obnoviteľných zdrojov energie s cieľom 
zriadiť jasný, stabilný a bezpečný rámec 
pre dobro ľudí, priemyselných odvetví
a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne ciele pre 
politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, 
environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a stanovila
záväzné ciele znižovania emisií, 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti v súvislosti so 
stabilným, a nákladovo efektívnym 
rámcom, ktorým sa zabezpečí dlhodobá 
istota pre priemyselné odvetvia,
investorov, spotrebiteľov a spoločnosť 
ako celok;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia 
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické 
podmienky, a zriadila jasný, stabilný, 
dlhodobý a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby bezodkladne 
týmito troma záväznými hlavnými cieľmi 
doplnila nový balík v oblasti zmeny klímy
a energie do roku 2030 s cieľom zriadiť 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo 
efektívny rámec pre priemyselné odvetvia
a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia hospodárske, 
sociálne, environmentálne, medzinárodné
a technologické podmienky, a zriadila 
jasný, stabilný a nákladovo efektívny 
rámec, ktorý poskytuje dlhodobú istotu pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej 
pokračovala v pokroku dosiahnutom na 
úrovni EÚ a stanovila ambiciózne, ale 
realistické ciele pre politiky EÚ do roku 
2030, v ktorých sa zohľadnia 
hospodárske, sociálne, environmentálne, 
medzinárodné a technologické 
podmienky, a zriadila jasný, stabilný, 
dlhodobý a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

3. vyzýva Európsku radu, aby s cieľom 
zachovať nepretržitosť pokroku
dosiahnutého na úrovni EÚ stanovila 
ambiciózne a realistické ciele pre politiku
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku nákladovo efektívnym spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 277
Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že rozvoj energetickej 
efektívnosti prispieva k znižovaniu 
nákladov na energiu, znižovaniu našej 
energetickej závislosti a energetickej 
obchodnej bilancie, k tvorbe nových
a nepremiestniteľných činností, k riešeniu 
rastúcich cien energie a boju proti zmene 
klímy; pripomína, že najlacnejšou 
energiou je energia, ktorá sa nikdy 
nevyužije; preto sa domnieva, že EÚ by 
mala stanoviť záväzný cieľ na zníženie 
hrubej spotreby energie prinajmenšom
o 30 % do roku 2030 v porovnaní so 
základným rokom 2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zastáva názor, že energetická 
efektívnosť musí byť v zásade poháňaná 
stimulmi a že na dosahovanie cieľov by sa 
regulácia mala využiť len v mimoriadne 
odôvodnených prípadoch; vyzýva preto
k tomu, aby sa smernica o požiadavkách 
na ekodizajn vykonávala obmedzene
a žiada Komisiu, aby nepredkladala návrh 
na reguláciu sprchových hlavíc
a vodovodných kohútikov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 279
Elisabetta Gardini

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že cieľ zníženia emisií 
EÚ do roku 2030 by sa nemal stanoviť 
jednostranne a izolovane od záväzkov 
zníženia emisií zo strany ostatných 
hlavných hospodárstiev; namiesto toho by 
sa mal stanoviť v súvislosti
s nevyhnutnými zníženiami zo strany 
rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín
a mal by byť podmienený porovnateľnou 
úrovňou ambícií z ich strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3а. žiada, aby sa sprístupnili potrebné 
zdroje na výskum a vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie a technológií úspor 
energie;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 281
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že dlhodobé politické 
ciele EÚ a osobitné nástroje politiky 
znižovania emisií skleníkových plynov 
musia dôsledne vychádzať z referenčného 
roku 1990;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. je presvedčený, že najlepší spôsob ako 
zabezpečiť súčasné a budúce energetické 
potreby Euópy je vyvážený
a diferencovaný energetický mix, kde sa 
závislosti od jediných zdrojov energie 
znižujú bez vytvárania nových závislostí 
pri zohľadnení toho, že Komisia odporúča 
znižovať závislosť od energie z fosílnych 
palív; naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
tieto faktory zohľadnili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. je presvedčený, že politika v oblasti 
zmeny klímy a energetická politika so 
zameraním na budúcnosť sa musia 
vykonávať v súlade s programom 
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priemyselnej politiky EÚ pre 
konkurencieschopnosť; v tejto súvislosti 
sa domnieva, že záväzným cieľom
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
do roku 2030 sa zníži neistota zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska, 
vďaka čomu sa zvýši dôvera trhových 
subjektov a znížia sa náklady na kapitál 
potrebný na uvoľnenie súkromných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Európsku radu, aby prijala 
nový záväzný cieľ zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 pre 
celú EÚ, ktorý by mal byť prinajmenšom 
40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990
v súlade s cieľom zníženia o 80 – 95 % 
dohodnutým Radou do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. žiada Komisiu, aby zjednodušila 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku s cieľom dosiahnuť 
väčší súlad, vyššiu pružnosť a nákladovú 
efektívnosť európskych politík;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že história ukázala, že 
najúčinnejším spôsobom vykonávania 
cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy
a energetiky je stanovenie záväzných 
cieľov; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 287
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že EÚ môže zvýšiť 
ambíciu zníženia CO2, ak sa ostatné 
hlavné znečisťujúce krajiny v rozvinutom
a rozvojovom svete zaviažu, že vynaložia 
úsilie na zníženie svojho podielu na 
celkových emisiách; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že rámec v oblasti 
energetiky a zmeny klímy do roku 2030 
musí vyberať svoje ciele nákladovo 
efektívnejším spôsobom; je presvedčený, 
že je to možné dosiahnuť znižovaním 
vzájomných závislostí a vplyvov nástrojov 
súčasnej politiky, v rámci ktorých sa 
napríklad na priemysel vzťahuje systém 
ETS, ustanovenia smernice o energetickej 
účinnosti, a je často ovplyvnený nákladmi 
na integráciu obnoviteľných zdrojov 
energie; preto tvrdí, že pre rozličné 
odvetvia by sa mali zvážiť rozličné ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že EÚ sa nachádza na 
dobrej ceste dosiahnuť cieľ rozšírenia 
obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 
2020; zdôrazňuje, že rozšírenie na 
národnej úrovni, ktoré je do istej miery 
nekoordinované a postupuje mimoriadne 
rýchlo, má vážny vplyv na vnútorný trh 
EÚ s energiou (okrem iného aj 
prostredníctvom tzv. slučnových tokov); 
zastáva názor, že v budúcnosti sa musia 
systémy dodávok energie viac spoliehať 
na obnoviteľné zdroje energie;  trvá na 
tom, že sa všetky príslušné hľadiská 
systémov dodávok energie musia 
zohľadniť pri rozhodnutiach o ďalšom 
rozšírení obnoviteľných zdrojov energie;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. je však presvedčený, že všetky ciele do 
roku 2030 by sa mali úzko prepojiť
s prebiehajúcimi medzinárodnými 
rokovaniami o novej dohodeo zmene 
klímy; žiada, aby sa formálne prijali až po 
tom, ako sa zohľadnia výsledky rokovaní
o globálnej dohode v Paríži v roku 2015
v rámci UNFCCC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že hoci je v energetickej 
politike možné dosiahnuť viacero cieľov 
prostredníctvom zvyšovania cien energie,
a teda znižovaním hospodárskej činnosti, 
výzvou je dosahovať tieto ciele a zároveň 
zvyšovať hospodársku činnosť;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že cieľ dekarbonizácie EÚ 
do roku 2050 sa dosiahne len vtedy, ak 
dôjde k prechodu od fosílnych palív, a že 
je preto nevyhnutné zabraňovať 
politikám, ktoré by ich mohli „dostať do 
pasce“; pripomína, že ambiciózne
a dlhodobé politiky v oblasti energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie takejto pasci pomôžu zabrániť; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje nedávne 
zistenia Medzinárodnej agentúry pre 
energiu, že politiky v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie sú
z dlhodobého hľadiska lacnejšie ako 
spoliehať sa výhradne na oceňovanie 
uhlíka, pretože podporujú včasné 
zvyšovanie širokého portfólia technológií 
obnoviteľných zdrojov energie potrebných 
na úplnú dekarbonizáciu energetiky
z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. rozumie, že s cieľom dosiahnuť 
maximálne využitie kapacity 
obnoviteľných zdrojov energie by sa mali 
ciele do roku 2030 zamerať na rozvoj 
celkového energetického systému: rámec 
aj ciele by sa mali zamerať na 
optimalizáciu celého energetického 
systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 294
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózny a záväzný cieľ prinajmenšom 
45 % obnoviteľnej energie s cieľom 
pokračovať vo využívaní 
makroekonomických výhod 
obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska 
zamestnanosti a vývozu technológií rastu,
v ktorých Európa zaujíma vedúce 
postavenie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
hlavným nástrojom znižovania 
priemyselných emisií a podporovania 
investícií do nízkouhlíkových technológií; 
a to spôsobom, ktorým sa vytvoria rovnaké 
podmienky pre konkurenčné technológie, 
čo spoločnostiam zabezpečí pružnosť 
vytvárať si svoju vlastnú stratégiu 
zmiernenia, a poskytne osobitné opatrenia 
na boj proti úniku uhlíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť 
záväzný cieľ, ktorým sa zaručia úspory 
energie, a odhaduje, aby sa vypočítal pri 
zohľadnení odvetvových úspor zdola 
nahor na zlepšenie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Európsku radu, aby stanovila 
tri záväzné ciele EÚ do roku 2030, a to 
znížiť celkovú spotrebu primárnej energie
o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 
2010, vyprodukovať 45 % celkovej 
konečnej spotreby energie
z obnoviteľných zdrojov energie, znížiť 
vnútroštátne emisie skleníkových plynov
o 60 % v porovnaní s úrovňami z roku 
1990; domnieva sa, že je to v súlade
s cieľom 2 °C a spravodlivým delením 
globálnej snahy, vďaka čomu EÚ zostane 
na čele rozvíjania technológií budúceho 
hospodárstva priaznivého pre klímu
a obnoviteľné zdroje energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Elisabetta Gardini

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že najlepším subjektom
v každom odvetví by nemali vznikať 
žiadne priame ani nepriame náklady
v dôsledku rámca EÚ v oblasti energetiky
a zmeny klímy, a žiada Komisiu, aby túto 
zásadu začlenila do príslušných návrhov; 
v tejto súvislosti považuje ustanovenia
o úniku uhlíka v systéme ETS EÚ a voľné 
prideľovanie kvót na úrovni najlepšej 
výkonnosti za najúčinnejšie nástroje na 
ochranu odvetví, ktoré čelia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, kým 
sa nezavedú medzinárodne rovnaké 
podmienky; preto žiada Komisiu, aby 
navrhla a zlepšila príslušné opatrenia na 
obdobie do roku 2030; vyzýva Komisiu, 
aby zhodnotila alternatívne prostriedky na 
ochranu priemyslu pred prechodom 
nákladov na CO2 do cien energie, ako je 
udeľovanie voľný kvót energeticky 
náročným odvetviam na základe ich 
nepriamych nákladov na CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť a technologickú
a finančnú vhodnosť stanovenia 
indikatívneho cieľa rozvoja technológií 
na zachytávanie a ukladanie oxidu 
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uhličitého v Európe s cieľom mobilizácie
zainteresovaných strán a potrebných 
finančných prostriedkov na rozvoj silného
a účinného európskeho odvetvia 
technológií v boji proti zmene klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 300
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózny a záväzný cieľ obnoviteľných 
zdrojov energie s cieľom pokračovať vo 
využívaní hospodárskych, 
environmentálnych, technologických
a sociálnych výhod využívania technológií
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že rámec pre politiku
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 musí podporovať 
dlhodobý cieľ EÚ znižovania emisií 
skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 
2050, a preto musí zabezpečiť jasný, 
stabilný a nákladovo-efektívny dlhodobý 
rámec pre priemysel a investorov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Európsku komisiu, aby spolu 
so zasiahnutými priemyselnými 
odvetviami a podľa rámca pre politiku
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 rozvíjali plány 
konkrétne pre jednotlivé odvetvia, čo 
priemyselným subjektom zabezpečí 
dostatočnú pružnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. trvá na tom, že na základe pozitívnych 
skúseností so záväznými cieľmi pre celú 
EÚ v rámci súčasného balíka v oblasti 
zmeny klímy a energie v rámci podielu 
obnoviteľných zdrojov energie na 
konečnej spotrebe energie a v rámci 
znižovania emisií skleníkových plynov
a spotreby energie sa majú takisto 
stanoviť ambiciózne a záväzné ciele pre 
tieto oblasti do roku 2030 pre celú EÚ;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. žiada zaviesť cieľ znižovania CO2 do 
roku 2030 na základe revidovaného 
systému obchodovania s emisiami
v priemysle a v iných odvetviach, pre ktoré 
sa táto schéma považuje za vhodnú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že v prípade, že sa 
nedosiahne globálna dohoda, akákoľvek 
jednostranná dohoda EÚ by mala 
podliehať viditeľným úspechom hlavných 
znečisťovateľov (napr. Číny, USA) 
porovnateľným alebo presahujúcim 
aktuálne európske úspory emisií
a zohľadniť možné účinky úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že prostredníctvom 
záväzného cieľa v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie do roku 2020 sa stala 
vedúcim subjektom inovácií technológií
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie; 
zdôrazňuje, že pokračovaním v tejto 
politike so záväznými cieľmi v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie sa ďalej 
posilní postavenie EÚ v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. uznáva, že systém ETS zažíva 
problémy, s ktorými sa pôvodne 
nepočítalo, čo viedlo k nahromadeniu 
prebytočných kvót; vyzýva Komisiu, aby 
pri navrhovaní štrukturálnych zlepšení 
systému ETS zohľadnila minulé 
skúsenosti, čo je nevyhnutné v záujme 
zvýšenia schopnosti systému reagovať na 
hospodárske poklesy a zlepšenia, 
posilnenia istoty investorov
a zintenzívnenia trhových stimulov na 
investovanie a využívanie nízkouhlíkových 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že ciele EÚ v oblasti 
zmeny klímy a energie do roku 2030 
musia byť v súlade s kumulatívnymi 
historickými emisiami skleníkových 
plynov a s dlhodobým cieľom udržiavania 
teploty pod 1,5 ° – a 2 °C; pripomína, že 
rámec EÚ v oblasti zmeny klímy
a energetiky do roku 2030 musí byť
v súlade s týmto dlhodobým cieľom
a znižovaním emisií skleníkových plynov 
EÚ prinajmenšom o 90 % do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že v záujme udržania EÚ 
na čele, pokiaľ ide o rozvoj technológií 
budúceho nízkouhlíkového hospodárstva, 
musí EÚ vo svojom rámci do roku 2030 
stanoviť záväzný cieľ, pokiaľ ide
o znižovanie emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)



PE522.926v01-00 54/99 AM\1008877SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína, že rámec v oblasti 
energetiky a zmeny klímy do roku 2030 
musí vyberať svoje ciele nákladovo 
efektívnejším spôsobom; je presvedčený, 
že to možno dosiahnuť znižovaním 
vzájomných negatívnych vplyvov 
súčasných politických nástrojov
a prostredníctvom väčšej pružnosti medzi 
politickými nástrojmi a opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. trvá na tom, že záväzný cieľ pre celú 
EÚ do roku 2030, pokiaľ ide
o obnoviteľnú zložku spotreby konečnej 
energie, musí byť prinajmenšom 40 % až 
45 %, a okrem toho je nutné ho splniť 
prostredníctvom záväzných cieľov 
rozširovania v členských štátoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. pri revízii systému obchodovania
s emisiami by sa malo zabezpečiť, aby 
tento systém bol aj naďalej plne trhovým 



AM\1008877SK.doc 55/99 PE522.926v01-00

SK

systémom a zároveň aby sa zvýšila jeho 
schopnosť prispôsobiť sa hospodárskym 
poklesom a zlepšeniam s cieľom 
predchádať budúcim pokusom
o intervenciu na trhu; okrem toho by 
mala Komisia navrhnúť povinné viazanie 
výnosov z aukcií na inovatívne
a ekologické technológie; ustanovenia 
týkajúce sa odvetví a pododvetví 
zasiahnutých rizikom úniku uhlíka by sa 
mali zachovať a preskúmať len
v súvislosti so záväznou medzinárodnou 
dohodou o boji proti zmene klímy
s cieľom zabezpečiť priemyslu čo možno 
najväčšiu istotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
trhov by mal byť prinajmenšom 40 % do 
roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že je pre EÚ potrebné 
znižovať závislosť od dovážaných 
fosilných palív a z dlhodobého hľadiska 



PE522.926v01-00 56/99 AM\1008877SK.doc

SK

úplne dekarbonizovať sektor energetikym 
ako aj zabezpečiť vytváranie energie za 
dostupné ceny; zdôrazňuje dôležitú úlohu, 
ktorú budú musieť zohrávať obnoviteľné 
zdroje energie v záujme dosahovania 
týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 3c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali 
podiel príjmov z aukcií ETS vynakladaný 
na účely týkajúce sa zmeny klímy, aby sa 
podporili nízkouhlíkové investície
v priemysle a podnietili ďalšie prostriedky 
tvorby pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. vníma široký konsenzus zriadenia 
nového záväzného cieľa znižovania CO2
na základe revidovaného a dobre 
fungujúceho systému obchodovania
s emisiami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. odporúča zaviesť indikatívny cieľ
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
do roku 2030; uznáva pri zohľadnení 
ustanovení ZFEÚ, najmä článku 194 
(právomoc členských štátov vymedziť svoj 
vlastný energetický mix), že tento cieľ by 
mal byť celoeurópskym cieľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. zastáva názor, že rozvoj obnoviteľných 
zdrojov energie prispieva k dosahovaniu 
cieľa znižovania emisií skleníkových 
plynov, k znižovaniu potreby dovozu 
fosílnych palív a k zvyšovaniu 
diverzifikácie našich zdrojov energie; 
preto sa domnieva, že EÚ by mala do 
svojho rámca do roku 2030 stanoviť 
záväzný cieľ, pokiaľ ide o obnoviteľné 
zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 3e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3e. pri revízii systému obchodovania
s emisiami by sa malo zabezpečiť, aby 
tento systém bol aj naďalej plne trhovým 
systémom a zároveň aby sa zvýšila jeho 
schopnosť prispôsobiť sa hospodárskym 
poklesom a zlepšeniam s cieľom 
predchádať budúcim pokusom
o intervenciu na trhu; okrem toho by 
mala Komisia navrhnúť povinné viazanie 
výnosov z aukcií na inovatívne
a ekologické technológie; ustanovenia 
týkajúce sa odvetví a pododvetví 
zasiahnutých rizikom úniku uhlíka by sa 
mali zachovať a preskúmať v súvislosti so 
záväznou medzinárodnou dohodou o boji 
proti zmene klímy s cieľom zabezpečiť 
priemyslu čo možno najväčšiu istotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 3e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3e. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie by 
mal byť prinajmenšom 30 % do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz



AM\1008877SK.doc 59/99 PE522.926v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 3f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3f. trvá na tom, že akákoľvek
vnútroštátna podporná schéma
obnoviteľných zdrojov energie by mal 
smerovať k európskemu systému podpory; 
je presvedčený, že integrovanejší systém 
podpory obnoviteľných zdrojov energie na 
úrovni EÚ po období 2020 pri úplnom 
zohľadnení regionálnych a geografických 
rozdielov, ako aj existujúcich 
nadnárodných iniciatív, ktorý je súčasťou 
všeobecného úsilia smerom
k dekarbonizácii, by mohol pomôcť 
zabezpečiť nákladovo účinnejší rámec 
obnoviteľných zdrojov energie, investičnej 
istoty a rovnakých podmienok, v rámci 
ktorých by sa mohol ich potenciál využiť 
naplno;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3f. domnieva sa, že rozvoj energetickej 
efektívnosti prispieva k znižovaniu 
nákladov na energiu, znižovaniu našej 
energetickej závislosti a energetickej 
obchodnej bilancie, k tvorbe nových
a nepremiestniteľných činností, k riešeniu 
rastúcich cien energie a boju proti zmene 
klímy; pripomína, že najlacnejšou 
energiou je energia, ktorá sa nikdy 
nevyužije; preto sa domnieva, že EÚ by 
mala do svojho rámca do roku 2030 
stanoviť záväzný cieľ, pokiaľ ide
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o energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 3g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3f. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ
v oblasti energetickej účinnosti by mal byť 
prinajmenšom 40 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 3h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3h. vyzýva Radu a členské štáty, aby pri 
delení európskeho úsilia do roku 2030 
medzi vnútroštátne ciele zaviedli pružnosť 
medzi cieľmi obnoviteľných zdrojov 
energie a cieľmi účinnosti, aby sa 
zohľadnilo ich príslušné prispievanie do 
globálneho vnútroštátneho úsilia podľa 
ich schopností; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
energie z obnoviteľných zdrojov 
obnoviteľných a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy a politika zeleného 
verejného obstarávania, mohli by byť 
vhodným nástrojom na stimulovanie 
rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že dobre vyvážené 
podporné schémy sú vhodným nástrojom 
na stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa na európskej 
úrovni lepšie navrhli a lepšie koordinovali 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja ešte 
nezrelých obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 329
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 

4. zdôrazňuje, že dobrovoľné ciele 
obnoviteľných zdrojov energie medzi 
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nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

rokmi 2001 – 2010 sa ukázali byť úspešné 
pri zvyšovaní ich podielu na energetickom 
mixe EÚ (4,5 % ročne medzi rokmi 2001 –  
2010); zastáva názor, že ak by sa lepšie 
využili podporné schémy, mohli by byť 
vhodným nástrojom na stimulovanie 
nákladovo efektívneho rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie navrhli
podporné schémy, mohli by byť vhodným
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
nezrelých obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva s cieľom pomôcť podporným 
schémam postupne zaujať spoločný 
európsky prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa účinnejšie a 
v súlade s vnútorným trhom a príslušnými 
pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci 
využili podporné schémy, mohli by byť 
vhodným nástrojom na stimulovanie
rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využila 
akákoľvek podporná schéma, mohla by 
byť vhodným nástrojom na stimulovanie 
rozvoja nových technológií obnoviteľných 
zdrojov energie v blízkosti trhu tam, kde 
sú z geografického hľadiska 
najúčinnejšie, ako aj technológií 
energetickej efektívnosti s cieľom 
zabezpečenia ich väčšej 
konkurencieschopnosti; v tejto súvislosti 
vidí významnú úlohu, ktorú Komisia 
zohráva pri poskytovaní poradenstva pri 
zohľadnení významu programu pre 
výskum a inováciu – Horizont 2020 ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Adam Gierek
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní
poradenstva s osobitným odkazom na sieť 
prenosu energie vytvorenej na veterných 
farmách v severnej časti EÚ do jej južnej 
časti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 334
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že podporné schémy by 
mali byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti
a mali by sa v budúcnosti lepšie využívať
v dôsledku súdržnejšieho európskeho 
prístupu; v tejto súvislosti vidí významnú 
úlohu, ktorú Komisia zohráva pri 
poskytovaní poradenstva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 335
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že záväzné ciele spolu
s dobre navrhnutými podpornými 
schémami sú najlepšími nástrojmi na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
energie z obnoviteľných zdrojov 
obnoviteľných a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že dotácie a iné stimuly 
sú vo veľkej miere dôležité pre rozvoj
a využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie; poznamenáva, že v Európskej 
únii v súčasnosti existuje široká škála 
rozličných schém na podporu 
obnoviteľných zdrojov energie; 
poznamenáva, že väčší súlad môže byť
v tejto súvislosti dôležitým hľadiskom 
dobre fungujúceho vnútorného trhu
s energiou; v tejto súvislosti vidí 
významnú úlohu, ktorú Komisia zohráva 
pri poskytovaní poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak sa podporné schémy
navrhnú tak, aby boli predpovedateľné
a dynamické, sú vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva; je presvedčený, že aby boli 
podporné schémy pre technológie 
obnoviteľných zdrojov energie nákladovo 
efektívne, mali by sa vypracovať podľa 
vnútroštátnych okolností a podľa 
rozličnej zrelosti trhov a technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
technológií nízkouhlíkovej energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa účinnejšie a 
v súlade s vnútorným trhom a príslušnými 
pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci 
využili podporné schémy, mohli by byť 
vhodným nástrojom na stimulovanie 
rozvoja energetickej účinnosti
a obnoviteľných zdrojov energie
v blízkosti trhu s cieľom zabezpečenia ich 
väčšej konkurencieschopnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
inovácií, výskumu do budúcich 
technológií a energetickej efektívnosti;
domnieva sa, že je nevyhnutné udeľovať 
príspevky a dotácie, ktoré narušujú trh 
tým, že zabezpečujú, aby boli výlučne 
zamerané na podporovanie nezrelých 
technológií na trhu; v tejto súvislosti vidí 
významnú úlohu, ktorú Komisia zohráva 
pri poskytovaní poradenstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Riikka Pakarinen
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že podporné schémy by
s prístupom viac orientovaným na tru 
mohli byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie nákladovo 
efektívneho rozvoja obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy založené na trhových 
mechanizmoch, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 344
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že podporné schémy by
s prístupom viac orientovaným na trh 
mohli byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie, iných nízkouhlíkových 
technológií a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie

4. zastáva názor, že podporné schémy by
mohli byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja nekonvenčných
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z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

zdrojov energie a energetickej efektívnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak sa podporné 
schémy navrhnú účinne a s dostatočnou 
pružnosťou, môžu byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja
a využívania obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že podporné schémy by
mohli byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja ešte 
nekonkurencieschopných obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti, 
ak bola najmä podpora obnoviteľných 
zdrojov energie založená na zásadách 
nákladovej efektívnosti, harmonizovaná
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v celej EÚ z krátkodobého až 
strednodobého hľadiska do väčšej miery , 
pričom z dlhodobého hľadiska bola 
prerušená, aby sa technológie 
obnoviteľných zdrojov energie mohli 
uviesť na trh; poznamenáva najmä to, že 
podporné modely so zaručenými cenami 
obnoviteľných zdrojov energie pre 
výrobcov narúšajú trh, a preto sa musia 
čo možno najrýchlejšie zastaviť; tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú pri 
tom Komisia zohráva;

Or. de

(V súčasnej forme – s vysoko odlišnými ustanoveniami v celej EÚ, čiastočne v dôsledku 
nákladovo neúčinných modelov založených na výkupových systémoch – vytvára podpora 
obnoviteľných zdrojov energie dodatočné náklady najmä pre spotrebiteľov, čomu by bolo 
možné zabrániť inteligentne navrhnutou podpornou schémou.)

Pozmeňujúci návrh 348
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných
a energetickej efektívnosti; v tejto 
súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú 
Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili 
podporné schémy a finančné nástroje, 
mohli by byť vhodným nástrojom na 
stimulovanie rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva; domnieva sa, že aby boli 
podporné schémy technológií 
obnoviteľných zdrojov energie ziskové
a aby sa zabezpečil dlhodobý súlad
s cieľmi, musia sa vypracovať podľa 
vnútroštátnych okolností pri zohľadnení 
zrelosti technológií;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 349
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že regionálna politika 
EÚ zohráva významnú úlohu pri podpore 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov
a energetickej efektívnosti v celej Európe; 
konštatuje, že odlišné geografické 
podmienky znemožňujú uplatňovať 
univerzálnu energetickú politiku na 
všetky regióny; je preto presvedčený, že
v záujme úspešnej európskej stratégie 
obnoviteľných zdrojov energie po roku 
2020 by Komisia mala navrhnúť záväzný 
cieľ obnoviteľných zdrojov energie pre 
celú Európu do roku 2030, v ktorom sa 
zohľadnia komparatívne výhody 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné zbližovať 
podporné schémy európskych 
obnoviteľných zdrojov energie s cieľom 
zabezpečiť nákladovo efektívny, dostupný 
európsky prechod na základe spravodlivej 
hospodárskej súťaže, posilniť 
inovatívnosť EÚ a zabezpečiť 
technologicky optimalizované, spoľahlivé
a dostupné dodávky energie v Európe; 
zdôrazňuje, že čenské štáty by mali mať 
možnosť osobitných opatrení 
financovania, vďaka ktorým budú môcť 
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rozvíjať a využívať miestne a regionálne 
zdroje; konštatuje, že nesmie byť však 
možné retrospektívne zmeniť alebo zrušiť 
existujúce opatrenia vnútroštátneho 
financovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že podporovanie 
mikrovýroby bude dôležitým prvkom pri 
zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov 
energie v energetickom mixe Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. považuje za znepokojivé, že štúdie 
poukazujú na to, že jadrová energia
a fosílne palivá získavajú trojnásobne 
vyššiu podporu ako obnoviteľné zdroje 
energie, zdôrazňuje, že technológie 
obnoviteľných zdrojov energie sú čisté
a nezrelé, zatiaľ čo fosílne a jadrové 
energie sú znečisťujúce, nebezpečné
a zrelé, vyzýva Komisiu, aby predložila 
analýzu priamej a nepriamej podpory 
fosílnej a jadrovej energie a aby okamžite 
zastavila dotácie na všetky typy jadrovej 
energie a fosílnych palív; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že politický rámec do 
roku 2030 by sa mal začleniť do 
dlhodobejšej vízie, najmä s výhľadom do 
roku 2050 v súlade s rozličnými plánmi 
prijatými Európskou komisiou; je 
presvedčený, že z toho hľadiska by sa mali 
politiky EÚ do roku 2030 v súvislosti so 
znižovaním emisií skleníkových plynov, 
obnoviteľnými zdrojmi energie
a energetickou účinnosťou vnímať ako 
medzníky dosahovania dlhodobejších 
cieľov pri zohľadnení komplexného 
prístupu s cieľom zabezpečiť, aby boli 
nákladovo efektívne, predvídateľné
a trvalo udržateľné;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 354
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby pokračovala
v diskusiách o vhodnom európskom 
modeli financovania obnoviteľných 
zdrojov energie po roku 2020 s cieľom 
riešiť roztrieštenosť jednotného 
európskeho trhu s energiou; zdôrazňuje, 
že výkupové systémy sa v minulosti 
ukázali byť veľmi pružné a priaznivé
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a umožnili podporiť široké technologické 
portfólio;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 355
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 

vypúšťa sa
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Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu a zabezpečila cenovú 
transparentnosť, aby mohli tento vplyv 
posúdiť spotrebitelia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 358
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
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aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja, najmä tie 
týkajúce sa uskladňovania, a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú zrelé; žiada Komisiu, aby preskúmala 
vplyv uprednostňovania obnoviteľných 
zdrojov energie pri zásobovaní na 
všeobecné náklady na energiu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 359
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

5. poznamenáva, že by sa malo zabezpečiť 
financovanie zdrojov energie, ktoré už 
boli vyvinuté a sú nákladovo efektívne, 
aby sa mohli modernizovať, a tak 
podporiť inovácie a zvýšiť 
konkurencieschopnosť; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 360
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo postupne ukončiť; je 
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aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

však presvedčený, že s cieľom 
predchádzať deformáciám trhu by sa mal 
tento proces úzko prepojiť s postupným 
ukončeném priamych a nepriamych 
dotácií na fosilné palivá a neobnoviteľné 
zdroje energie; takéto dotácie by sa mali
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte 
nie sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že na fosílne palivá
a jadrovú energiu sa udeľujú väčšie 
dotácie ako na obnoviteľné zdroje energie
a domnieva sa, že toto podporovanie 
fosílnych palív a jadrovej energie by sa 
malo včas postupne ukončiť, aby sa tieto 
podpory mohli presunúť na programy 
výskumu a vývoja a na obnoviteľné zdroje 
energie, ktoré ešte nie sú nákladovo 
efektívne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

5. víta skutočnosť, že na trhu s energiou 
sú z pohľadu trhového hospodárstva 
obnoviteľné zdroje energie čoraz 
konkurencieschopnejšie, a žiada
o posilnenie tohto procesu; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu; zdôrazňuje, že zvýšenou výrobou
a výkupom obnoviteľných zdrojov energie 
sa umožnilo znížiť veľkoobchodné ceny,
a žiada, aby to prešlo na spotrebiteľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 363
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne, najmä 
doplnkovými geotermálnymi zdrojomi
v budovách, ktoré sú v súčasnosti 
podhodnotené; žiada Komisiu, aby 
preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 364
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie (ako napríklad veterná 
energia získavaná na zemi alebo solárna 
energia) by sa teraz mali považovať za 
zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo postupne ukončiť, aby 
sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie a na iné 
nízkoemisné generácie technológií, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu s cieľom ich 
postupného ukončenia v prípade, že je to 
opodstatnené v dôsledku zvýšených 
nákladov na energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na iné 
nízkouhlíkové energetické technológie, 
ktoré ešte nie sú nákladovo efektívne; 
žiada Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
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energiu; náklady na energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. uznáva, že dotácie na zdroje energie 
môžu značne vplývať na ceny energie; s 
cieľom zachovania cien by sa teraz mali
niektoré obnoviteľné zdroje energie 
považovať za zrelé zdroje energie, a preto 
by sa ich podporovanie malo včas postupne 
ukončiť a zabrániť retroaktívnym 
zmenám, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja 
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré ešte 
nie sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na fungovanie vnútorného 
trhu s energiou a všeobecné náklady na 
energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie sa stávajú 
konkurencieschopnými s tradičnými
zdrojmi energie, ale ešte s nimi nemôžu 
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ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

súperiť na narušených trhoch
a systémoch, ktoré boli navrhnuté pre 
vysoko centralizované elektrárne; 
poznamenáva, že v členských štátoch EÚ 
stale prevládajú narušenia štrukturálnych 
trhov, ako sú trhy fosílnych palív
a jadrových dotácií (približne 100 miliárd 
EUR ročne), regulované ceny energie
a trhová koncentrácia; žiada Komisiu, aby 
preskúmala, ako možno upraviť trhy
s energiou tak, aby sa zabezpečil návrat 
investícií z variabilných obnoviteľných 
zdrojov energie, ktoré majú priaznivý 
účinok na zníženie veľkoobchodných 
cien, čo však má negatívny vplyv na 
návraty investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na iné 
nízkouhlíkové programy výskumu
a vývoja a na obnoviteľné zdroje energie, 
ktoré ešte nie sú nákladovo efektívne; 
žiada Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
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Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu, ako aj na fungovanie 
hospodárstiev iných kapacít výroby 
energie základného odberu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na všeobecné 
náklady na energiu;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie, ako napríklad veterná 
energia získavaná na zemi alebo solárna 
fotovoltaika, sa čoskoro stanú nákladovo 
konkurencieschopné s tradičnými zdrojmi 
energie, ale ukončenie podporných 
mechanizmov si vyžaduje reformovanú 
formu trhu s energiou, zjednodušené 
vnútroštátne administratívne postupy 
a postupy pripájania do sietí, stabilné 
politiky a lepšiu transparentnosť na 
trhoch s energiou; zdôrazňuje, že 
ambiciózne dlhodobé ciele v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, ako aj 
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programy výskumu a vývoja, sú 
nevyhnutné na znižovanie nákladov 
všetkých obnoviteľných technológií a na 
posilnenie inovácií, rozvoja a čo je 
dôležité, na využívanie nových a menej 
zrelých technológií, keďže znižovanie 
nákladov a zvyšovanie trhového 
využívania týchto technológií je 
nevyhnutné pre dlhodobú nákladovo 
účinnú dekarbonizáciu energetického 
systému EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja 
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte 
nie sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že po vytvorení 
rovnakých podmienokna trhu s energiou 
a po tom, čo obnoviteľné zdroje energie 
dosiahnu zrelosť, podporné schémy sa 
môžu postupne ukončiť a presunúť na
programy výskumu a vývoja a na 
využívanie technológií obnoviteľných 
zdrojov energie, ktoré ešte nie sú zrelé (ako 
napríklad zachytávanie mestského vetra, 
vlnovej energie alebo prílivovej a odlivovej 
energie); žiada Komisiu, aby preskúmala 
vplyv podporných schém všetkých typov 
energie na všeobecné náklady na energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 5



PE522.926v01-00 86/99 AM\1008877SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte 
nie sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že keď sa výrobné 
náklady na obnoviteľné zdroje energie 
stanú konkurencieschopnými na trhu, ich 
podporovanie by sa malo postupom času 
ukončiť, aby sa tieto podpory mohli 
presunúť na programy výskumu a vývoja
a na technológie obnoviteľných zdrojov 
energie ďalšej generácie, ktoré ešte nie sú 
nákladovo konkurencieschopné; v tej istej 
súvislosti potvrdzuje, že fosílne palivá sú 
zrelé zdroje energie a ich podporovanie by 
sa malo čo najskôr ukončiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné 
zdroje energie by sa teraz mali považovať 
za zrelé zdroje energie, a preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja a na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

5. poznamenáva, že dlhodobý návrh 
viacerých vnútroštátnych podporných 
schém obnoviteľných zdrojov energie 
viedol k nadmernej kompenzácii a že 
niektoré technológie by sa teraz mali 
považovať za zrelé zdroje energie; je 
presvedčený, že preto by sa ich 
podporovanie malo včas postupne ukončiť
a zabrániť tak retroaktívnym zmenám, 
aby sa tieto podpory mohli presunúť na 
programy výskumu a vývoja ako aj na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré ešte nie 
sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, 
aby preskúmala vplyv uprednostňovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
zásobovaní na fungovanie vnútorného 
trhu s energiou a všeobecné náklady na 
energiu; naliehavo vyzýva Komisiu
a členské štáty, aby zvážili všetky príslušné 
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hľadiská začlenenia obnoviteľných 
zdrojov energie na trhy s elektrickou 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5а. je presvedčený, že vplyv rozličných 
zdrojov energie na životné prostredie
a zmenu klímy by sa mal dôsledne 
monitorovať;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 375
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a Európsku radu, aby 
vykonávali ambiciózny politický rámec na 
podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov 
energie a iných energetických technológií
s nízkym CO2 na základe: silnej ceny CO2, 
primeraných modelov trhu a financovania 
nízkouhlíkových investícií, vykonávania 
primeraných nástrojov na zabezpečenie 
dlhodobých energetických investícií
a ambicióznej európskej politiky v oblasti 
výskumu a vývoja pre európsku 
energetiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 376
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby do roku 2020 
zastavili dotácie škodlivé pre životné 
prostredie, najmä dotácie na fosílne 
palivá, a aby tieto prostriedky presunuli 
na trvalo udržateľnú výrobu energie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 377
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy
na financovanie výskumu, vývoja
a demonštračných činností po Horizonte 
2020 pre všetky sľubné, zrelé
nízkouhlíkové technológie a techniky na 
základe jasných kritérií zrelých
a nezrelých technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. upriamuje pozornosť Komisie na 
skutočnosť, že je nepravdepodobné, že by
v súčasnosti ani v blízkej budúcnosti v EÚ 
vznikol jediný vzor distribuovanej energie 
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na základe obnoviteľných zdrojov energie 
vzhľadom na to, že distribúcia 
potenciálnych zdrojov takejto energie je 
vysoko nerovnomerná; má však pocit, že 
môže zohrávať dôležitú úlohu
v regionálnom kontexte vzhľadom na 
efektívnosť distribúcie a spotreby tejto 
energie na miestnej úrovni;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 379
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. energetická účinnosť sa musí 
zohľadňovať ako jeden z hlavných jeden 
zo základných kameňov rámca EÚ
v oblasti zmeny klímy a energetiky
z dôvodu jeho nesporného potenciálu 
obmedzovať zaťažujúce dovozy energie, 
zvyšovať hospodársky a sociálny rozvoj 
Európy, znižovať náklady na energiu
a vytvárať miestne a stabilné pracovné 
miesta a zároveň zjednodušovať 
dosahovanie vyšších znížení emisií 
skleníkových plynov za nižšie náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že všetky obnoviteľné 
zdroje energie by sa mali čo najskôr 
začleniť do trhu podľa obvyklých 
trhových podmienok; je presvedčený, že 
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návrat k rovnakým podmienkami medzi 
technológiami/palivovými zdrojmi je 
nevyhnutný na zabezpečenie 
predvídateľnosti pre investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že podporné schémy sa 
už ukázali byť účinné pri podporovaní 
rozvoja a využívania obnoviteľných 
zdrojov energie; vyjadruje poľutovanie 
nad retroaktívnymi zmenami niektorých 
schém, ktoré narušili dôveru investorov; 
v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, 
ktorú Komisia zohráva pri poskytovaní 
poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že ambiciózny vývoj 
obnoviteľných zdrojov energie sa musí 
byť skombinovať s jadrovou energiou, 
aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok
a predišlo tomu, aby sa uhoľné elektrárne 
využívali na kompenzáciu fluktuácií pri 
tvorbe energie z obnoviteľných zdrojov; 
jadrová energia zohráva podstatnú úlohu 
pri obmedzovaní emisií CO2 a znižovaní 
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využívania fosílnych palív. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. uznáva, že investície do obnoviteľných 
zdrojov energie sa stali zložitejšími najmä
v dôsledku retroaktívnych zmien 
vykonaných niektorými štátmi; žiada 
stabilný a predvídateľný právny rámec 
politík a opatrení do roku 2030, ktorý 
bude vychádzať z ambiciózneho 
záväzného cieľa obnoviteľných zdrojov 
energie, ktorý značne pomôže pri 
vytváraní pracovných miest
a minimalizovaní neistoty, obmedzovaní 
investičného rizika, znižovaní nákladov na 
kapitál teda aj pri zabezpečovaní úrovne 
potrebnej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. žiada o ukončenie všetkých 
energetických dotácií do roku 2030 bez 
ohľadu na zdroj;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 385
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva, že účet EÚ za externé 
fosílne palivá bude vo výške približne 
500 miliárd EUR v roku 2030;
zdôrazňuje, že právne záväzným cieľom 
45 % v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie sa nielenže zníži čistý účet za 
dovoz fosílnych palív do EÚ, ale aj emisie 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ako je 
metán, oxid uhoľnatý, oxid dusný, oxid 
siričitý a ozón, a tak aj nepriame náklady 
pre zdravotníctvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
bezodkladne odsúhlasili ambiciózny cieľ 
obnoviteľných zdrojov energie pre celú 
EÚ do roku 2030, ktorý sa rozdelí medzi 
krajiny spravodlivým spôsobom na 
základe ich vnútroštátneho potenciálu; 
takýto cieľ je najlepším prostriedkom, ako 
umožniť znižovanie nákladov technológií 
obnoviteľných zdrojov energie, 
zabezpečiť dlhodobú investičnú istotu
a obmedziť náklady na kapitál a rizikovú 
prirážku pre priemysel;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 387
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že dotácie fosílnych palív 
stale prevyšujú dotácie na obnoviteľné 
zdroje energie; je presvedčený, že 
ukončením dotácií na fosílne palivá
a zrelé obnoviteľné zdroje energie by sa 
mohli znížiť náklady na energiu, zvýšiť 
konkurencieschopnosť a obmedziť 
narušenia trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva, že dlhodobé ciele 
zabezpečujú politickú stabilitu a posilňujú 
dôveru investorov, a tak minimalizujú 
rizikovú prirážku pre investorov, čo je 
dôležitým faktorom pre rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie, ktorými sú 
technológie náročné na kapitál; 
poznamenáva, že nestanovenie cieľov by 
viedlo k značnému nárastu nákladov na 
obnoviteľné zdroje energie; investíciami 
dostupnými v dôsledku dlhodobého cieľa 
by sa na druhej strane znížili náklady na 
technológie a obmedzila potreba osobitnej 
podpory;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že podporné schémy sa 
už ukázali byť účinné pri podporovaní 
rozvoja a využívania obnoviteľných 
zdrojov energie; uznáva však, že
v niektorých prípadoch sa ukázali byť 
neefektívne a mali by sa lepšie navrhnúť; 
vyjadruje poľutovanie nad retroaktívnymi 
zmenami niektorých schém, ktoré narušili 
dôveru investorov; v tejto súvislosti vidí 
významnú úlohu, ktorú Komisia zohráva 
pri poskytovaní poradenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva k prijatiu záväzného 
cieľa v oblasti úspor energie, ktorý sa 
počíta vyhodnotením potenciálu úspor 
energie rozličných odvetví hospodárstva 
(stavebníctvo, doprava atď.), pričom
v tomto prípade sa celkový záväzný cieľ 
nastaví tak, aby odrážal sumu týchto 
potenciálnych úspor;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
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Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva, že investície potrebné 
na dosiahnutie industrializácie budúcej 
generácie obnoviteľných zdrojov energie 
sú v súčasnosti pozastavené v dôsledku 
neistoty týkajúcej sa európskych 
politických ambícií v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že ukončenie dotácií 
zrelým obnoviteľným zdrojom energie by 
sa malo oznámiť v dostatočnom 
predstihu, aby sa predišlo akémukoľvek 
škodlivému vplyvu na toto odvetvie; 
vyzýva Komisiu, aby s členskými štátmi 
pripravila plány v jednotlivých krajinách
s jasnými záväzkami ukončiť tieto 
dotácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa však, že ukončenie 
dotácií zrelým obnoviteľným zdrojom 
energie by sa malo oznámiť
v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo 
akémukoľvek škodlivému vplyvu na toto 
odvetvie; vyzýva Komisiu, aby s členskými 
štátmi pripravila plány v jednotlivých 
krajinách s jasnými záväzkami ukončiť 
tieto dotácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. trhové mechanizmy a hospodárska 
súťaž sú predpokladom pre dlhodobý 
rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov
v Európe; poznamenáva, že slobodný
a otvorený trh je najlepším spôsobom 
stimulácie udržateľného rozvoja energie
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. žiada Komisiu, aby zriadila súpis 
všetkých vnútroštátnych a európskych 
dotácií a podporných schém pre 
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obnoviteľné zdroje energie a vyzýva 
členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou 
na úrovni EÚ zavádzali súlad
a transparentnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. žiada Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov 
energie pri zásobovaní na fungovanie 
vnútorného trhu s energiou; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy 
na financovanie výskumu, vývoja
a demonštračných činností po Horizonte 
2020 pre všetky sľubné, zrelé
nízkouhlíkové technológie a techniky na 
základe jasných kritérií zrelých
a nezrelých technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. pripomína dôsledky rozličných úrovní 
kompenzácie na vnútorný trh v prípade 
nepriamych nákladov na uhlík
v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala rámec pre kompenzáciu, 
ktorým sa prispôsobia rovnaké podmienky 
na vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. je presvedčený, že aby bola výroba 
obnoviteľných zdrojov energie účinná, je 
nutné zlepšiť pružnosť sietí, 
infraštruktúry a kapacity na prepravu 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že v Pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
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vypracovanom Komisiou sa uvádza, že 
obnoviteľné zdroje energie a zlepšená 
energetická účinnosť by mohli mať za 
následok ročné úspory pre Úniu vo výške 
od 175 až 320 miliárd EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 5d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje podstatný potenciál 
pracovných miest v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie (3 milióny pracovných 
miest do roku 2020) a energetickej 
účinnosti (2 milióny pracovných miest do 
roku 2020)1.
__________________
1 Pracovný dokument Komisie: 
Využívanie potenciálu zamestnanosti 
ekologického rastu

Or. en


