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Pozmeňujúci návrh 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dekarbonizácii odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie zohrávajú
kľúčovú úlohu v rámci udržateľného 
energetického systému, a preto sa musia 
vnímať ako základné kamene politiky EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetickej 
politiky; zdôrazňuje, že energetická 
efektívnosť a úspory energie sú 
nákladovo najefektívnejším spôsobom 
obmedzenia náročného dovozu energie, 
zvýšenia európskej 
konkurencieschopnosti, zníženia nákladov 
na energiu, zvýšenia podielu 
obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska 
konečnej energetickej spotreby, zníženia 
vplyvu na zdravie a vytvorenia miestnych 
a stabilných pracovných miest, ako aj 
jednoduchšieho a menej nákladného 
znižovania emisií skleníkových plynov vo 
všetkých odvetviach hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
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odvetvia energetiky; odvetvia energetiky; dodáva, že oblasť 
energetickej efektívnosti má mimoriadny 
potenciál znížiť spotrebu elektrickej 
energie v Európe, ktorý sa zďaleka 
nevyčerpal; zdôrazňuje, že dobrovoľný 
záväzok členských štátov EÚ zatiaľ 
nepriniesol žiadne uspokojivé výsledky;
vyzýva preto Komisiu, aby zmenila smer, 
vytýčila ambiciózny a záväzný 
celoeurópsky cieľ energetickej 
efektívnosti do roku 2030 a zvýšila 
investície do energetickej efektívnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; je presvedčený, že by 
bolo vhodné prijať cieľ energetickej 
efektívnosti, ktorý bude vymedzený 
z hľadiska energetickej náročnosti 
a zohľadní potenciál jednotlivých 
hospodárskych odvetví, ako aj 
hospodársku situáciu; tento cieľ by nemal 
viesť ku stanoveniu absolútnych limitov 
spotreby energie, ale povzbudiť 
konkurencieschopnosť a udržateľný rast;
súhlasí s Komisiou, že o každom ďalšom 
legislatívnom opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti treba diskutovať 
v súvislosti s revíziou smernice 
o energetickej efektívnosti a revíziou 
účinnosti jej nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson a Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; pripomína, že 
efektívne využívanie energie je kľúčom 
k hospodárskej produktivite, a preto má 
zásadný význam pre efektívnosť 
a konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva; zdôrazňuje, že energetická 
efektívnosť a úsporné opatrenia majú 
potenciál významne znížiť závislosť 
Európy od dovážaných fosílnych palív, 
a teda aj jej obchodný deficit; potvrdzuje, 
že zníženie spotreby energie 
prostredníctvom opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti vedie ku zníženiu 
emisií skleníkových plynov a zvýšeniu 
energetickej efektívnosti a umožňuje tak 
dosiahnuť vyšší cieľ zníženia emisií 
skleníkových plynov bez dodatočných 
nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; zdôrazňuje, že 
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zvýšenie energetickej efektívnosti je 
nevyhnutne potrebné pre zníženie emisií 
skleníkových plynov v odvetviach 
zahrnutých do systému EÚ ETS aj 
v odvetviach mimo neho; požaduje preto 
prijatie záväzného cieľa EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti odvodeného od 
primárnej energetickej spotreby pre 
budovy a energetickej náročnosti, ktorý 
bude vychádzať predovšetkým 
z energetického posúdenia priemyslu na 
základe potenciálu jednotlivých 
hospodárskych odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; takisto zdôrazňuje, že 
dosiahnutie cieľov do roku 2020 je 
podmienkou ďalšieho pokroku v tejto 
oblasti; odporúča v tejto súvislosti, aby 
členské štáty zvýšili svoje úsilie zamerané 
na úplné vykonávanie smernice 
o energetickej efektívnosti, aby pripravili 
informačné kampane a aby sa 
problematika energetickej efektívnosti
zahrnula do školských osnov 
v jednotlivých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Gaston Franco
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; vyzýva členské štáty, 
aby sa snažili o ambiciózne vykonávanie 
smernice o energetickej efektívnosti 
s cieľom dosiahnuť potenciál trhu 
s teplom, pokiaľ ide o využívanie 
občasných zdrojov energie a rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie v mestách 
a veľkomestách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber a Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; domnieva sa, že 
prechod k politike vyššej energetickej 
efektívnosti by sa mal popri priemyselnej, 
stavebnej a domácej spotrebe zamerať na 
celý dodávateľsko-odberateľský 
energetický reťazec vrátane 
transformácie, prenosu, distribúcie 
a dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dekarbonizácii odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie v odvetviach 
mimo systému ETS pomôžu chrániť 
zdroje a zvýšiť medzinárodnú 
konkurencieschopnosť, ako aj znížiť 
emisie skleníkových plynov v EÚ, nemali 
by však brániť rastu priemyslu 
a investíciám v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zlepšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
systému energetiky, ako aj pri zaistení 
udržateľného rastu a vytváraní 
pracovných miest; poukazuje na význam 
záväzného cieľa v oblasti energetickej 
efektívnosti pre dosiahnutie cieľa EÚ;
zdôrazňuje, že energetická efektívnosť je 
nákladovo najefektívnejším spôsobom 
znižovania emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
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efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky; zdôrazňuje, že 
energetická efektívnosť by sa mala stať 
východiskovým bodom pre politický rámec 
do roku 2030, keďže koniec plytvania 
energiou nielen znamená prínos 
z ekonomického, sociálneho 
a environmentálneho hľadiska, ale 
predstavuje aj inteligentný a nákladovo 
efektívny spôsob znižovania emisií 
skleníkových plynov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 413
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že energetická efektívnosť 
a úspory energie zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri dekarbonizácii odvetvia energetiky;
žiada preto Komisiu, aby zvážila záväzný 
cieľ úspor energie na zaistenie súdržných 
a vzájomne sa podporujúcich politík do 
roka 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Adam Gierek
Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená efektívnosť 
v reťazci procesov konverzie energie, 
vrátane primárnej energie z fosílnych 
zdrojov, a zníženie spotreby energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu v odvetví
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energetiky s nízkymi emisiami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 415
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky a môžu pomôcť pri 
dlhodobom zvýšení 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky a zaistia väčšie 
a menej nákladné zníženie emisií
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 6



AM\1009740SK.doc 11/111 PE523.079v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri obmedzovaní 
emisií skleníkových plynov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 418
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že záväzný cieľ týkajúci sa
energetickej efektívnosti a úspory energie 
budú zohrávať kľúčovú úlohu pri 
energetickej bezpečnosti a dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik a Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní 
emisií z odvetvia energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky a mali by sa 
uprednostniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell a Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
celého hospodárstva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig a Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť a úspory energie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
odvetvia energetiky;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická 
efektívnosť, energetická náročnosť
a úspory energie budú zohrávať kľúčovú 
úlohu pri dekarbonizácii odvetvia 
energetiky;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson a Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ; víta revíziu smernice 
o energetickej efektívnosti plánovanú na 
rok 2014, ktorá ozrejmí najlepšie spôsoby 
stanovenia cieľov energetickej 
efektívnosti po roku 2020; víta výskum, 
ktorý pre Európsku komisiu a nemecké 
ministerstvo životného prostredia v tejto 
súvislosti pripravil inštitút Fraunhofer 
ISI; poukazuje na závery uvedenej 
analýzy, podľa ktorých Európa môže do 
roku 2030 nákladovo efektívne a so 
súčasnými technológiami znížiť svoju 
energetickú spotrebu o 40 % na nižšiu 
úroveň ako v roku 2005; poukazuje 
predovšetkým na zistenie, že najväčší 
potenciál energetickej efektívnosti sa 
nachádza v budovách (61 %) a doprave 
(41 %), pričom tieto oblasti nie sú 
súčasťou európskeho systému 
obchodovania s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva, že súčasné politiky by 
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neumožnili EÚ dosiahnuť cieľ 
energetickej efektívnosti do roku 2020;
pripomína sľuby Komisie, že stanoví 
záväzné ciele energetickej efektívnosti do 
roku 2020 a dodatočné opatrenia pre 
členské štáty v prípade, že súčet ich 
individuálnych cieľov nedosiahne 20 % 
cieľa EÚ; pripomína, že ciele do roku 
2030 musia byť zasadené do rámca 
dlhodobejšej vízie do roku 2050 tak, aby 
zohľadnili dlhodobé investičné cykly;
žiada Európsku Radu, aby stanovila 
záväzné ciele energetickej efektívnosti na 
roky 2020 a 2030 ako základný kameň 
udržateľnej politiky v oblasti zmeny klímy 
a energetickej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že prechod k politike 
vyššej energetickej efektívnosti by sa mal 
popri priemyselnej, stavebnej a domácej 
spotrebe zamerať na celý dodávateľsko-
odberateľský energetický reťazec vrátane 
transformácie, prenosu, distribúcie 
a dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Françoise Grossetête
Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje veľký potenciál 
technológií na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého pri znižovaní emisií 
skleníkových plynov a všíma si paradoxne 
výrazný nedostatok verejných 
a súkromných investícií v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 427
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že energetická efektívnosť 
predstavuje v prípade správneho 
uplatňovania nákladovo efektívny spôsob 
umožňujúci EÚ dosiahnuť dlhodobé ciele 
v oblasti šetrenia energiou, zmeny klímy 
a hospodárskej a energetickej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
energetické prognózy so zreteľom na 
špecifické nehospodárske hybné sily 
zlepšenia energetickej efektívnosti 
a prínos úspor energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 429
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vykonávali opatrenia uvedené v smernici 
2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti 
budov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 430
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie cieľov stanovených 
v článku 9 smernice 2010/31/EÚ 
o energetickej hospodárnosti budov;
členské štáty musia zaistiť, aby od 
31. decembra 2020 boli všetky nové 
budovy budované s takmer nulovou 
spotrebou energie a aby po 31. decembri 
2018 boli nové budovy, v ktorých sídlia 
a ktoré vlastnia verejné orgány, budovami 
s takmer nulovou spotrebou energie;
členské štáty musia takisto vypracovať 
národné plány na zvyšovanie počtu budov 
s takmer nulovou spotrebou energie;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage a Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že jediný cieľ emisií 
skleníkových plynov dosiahnutý 
predovšetkým prostredníctvom 
mechanizmu ETS nedokáže využiť veľký 
potenciál energetickej efektívnosti 
v odvetviach mimo systému ETS 
a spôsobí, že väčšina úsilia v oblasti 
dekarbonizácie do roku 2030 sa vynaloží 
v odvetviach zahrnutých do systému ETS, 
a to za vyššiu cenu, než je nevyhnutne 
potrebné; poznamenáva, že mnohé 
prekážky zvyšovania energetickej 
efektívnosti nemajú finančnú povahu 
a nedajú sa odstrániť prostredníctvom 
systému ETS v rámci jediného cieľa 
znižovania emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby včas 
a v plnom rozsahu vykonali smernicu 
o energetickej efektívnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson a Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030 
povzbudzujúci investície a dlhodobú 
dekarbonizáciu v odvetviach mimo 
systému ETS, ktoré zodpovedajú za 60 % 
emisií skleníkových plynov v EÚ;
zdôrazňuje, že odvetvia mimo systému 
ETS môžu v skutočnosti zjednodušiť 
dekarbonizačné úsilie potrebné v celom 
hospodárstve EÚ a zároveň umožniť 
stanovenie ambicióznejších cieľov 
znižovania emisií skleníkových plynov bez 
dodatočných nákladov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby spoločne s cieľom 
znižovania emisií skleníkových plynov 
stanovili cieľ energetickej efektívnosti 
v odvetviach mimo systému ETS;
poznamenáva, že tento krok by nemal 
mať nepriaznivý vplyv na limity ETS 
a mal by zaistiť, aby stavebníctvo 
(obytných aj komerčných budov) 
a doprava viac prispeli k dosiahnutiu 
náročného cieľa znížení emisií 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage a Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
v dlhodobej stratégii EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti považovalo za 
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kľúčový prvok zníženie spotreby energie 
v budovách, keďže renovácie súčasných 
budov predstavujú obrovský potenciál 
úspor energie; zdôrazňuje, že súčasná 
miera a kvalita renovácií budov sa musí 
podstatne zvýšiť, aby mohla EÚ výrazne 
znížiť spotrebu energie existujúcich 
budov do roku 2050, a to o 80% 
v porovnaní s úrovňou v roku 2010;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson a Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 6 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6e. poznamenáva, že odvetvový cieľ 
energetickej efektívnosti pre budovy by 
rozhýbal potrebnú transformáciu 
existujúcich budov a v konečnom 
dôsledku by zaistil využitie obrovského 
zdroja energie, ktorý predstavujú;
uvedomuje si, že väčšina prekážok v tejto 
oblasti nemá technologickú, ale právnu, 
správnu a finančnú povahu a že 
transformácia trhu potrvá určitý čas a do 
veľkej miery bude závisieť od dlhodobých 
cieľov doplnených o strednodobé ciele do 
roku 2020, 2030 a 2040 na účely 
dosiahnutia takmer nulovej energetickej 
spotreby existujúcich budov do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen a Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie 
na pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig a Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; požaduje 
v tejto súvislosti vyjadrenie energetickej 
efektívnosti z hľadiska energetického 
vstupu na jednotku HDP (energetická 
náročnosť); poznamenáva, že energetická 
náročnosť súvisiaca s hospodárskymi 
výsledkami po desaťročia klesá aj bez 
politických opatrení; domnieva sa, že by 
sa malo vynaložiť väčšie úsilie na pomoc 
priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní jeho 
energetickej náročnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 438
Konrad Szymański
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. vyjadruje vážne výhrady voči metodike 
výpočtu a sledovania pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti, ktorá prispela 
k tomu, že v smernici o energetickej 
efektívnosti boli stanovené len orientačné 
ciele; žiada preto Komisiu, aby 
vypracovala lepšie metódy a nástroje na 
výpočet a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; vyzýva 
Komisiu, aby zlepšila energetické 
prognózy so zreteľom na špecifické 
nehospodárske hybné sily zlepšenia 
energetickej efektívnosti a prínos úspor 
energie; domnieva sa, že by sa malo 
vynaložiť väčšie úsilie na pomoc všetkým 
odvetviam hospodárstva EÚ pri ďalšom 
znižovaní ich spotreby energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 440
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie 
na pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a zohľadnenie pokroku, ktoré by pomohli 
vyvinúť konzistentnejší prístup EÚ 
k energetickej efektívnosti; domnieva sa, 
že je dôležité udržať rovnováhu medzi 
energetickou náročnosťou 
a konkurencieschopnosťou európskeho 
hospodárstva a priemyslu;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 441
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti a zároveň 
zohľadniť výrobné náklady a riziko úniku 
uhlíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 442
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie 
na pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby pracovala na 
príprave lepších metód a nástrojov na 
výpočet a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli navrhnúť konzistentnejší 
a transparentnejší prístup EÚ 
k energetickej efektívnosti; domnieva sa 
takisto, že by sa malo vynaložiť väčšie 
úsilie na pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti 
a zvyšovaní konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Edit Herczog



PE523.079v01-00 24/111 AM\1009740SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že energetická efektívnosť sa môže 
takisto stať významnou hybnou silou 
vedeckého skúmania materiálov a že by sa 
malo vynaložiť väčšie úsilie na pomoc 
priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní jeho 
energetickej náročnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší 
a transparentnejší prístup EÚ 
k energetickej efektívnosti; domnieva sa, 
že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti, predovšetkým 
prostredníctvom energetickej efektívnosti 
a vlastnej výroby tepla a elektrickej 
energie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage a Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti, predovšetkým 
prostredníctvom vlastnej výroby tepla 
a energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie 
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti, vďaka čomu 
sa zvýši aj jeho celková 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie
metódy a nástroje na výpočet 
a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala účinné 
a transparentné metódy a nástroje na 
výpočet a monitorovanie pokroku, ktoré by 
pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup 
EÚ k energetickej efektívnosti; domnieva 
sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na 
pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom znižovaní 
jeho energetickej náročnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 449
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala súhrnný rámec pre politiku 
v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku, ktorý zahrnie do transformácie 
európskeho energetického systému celé 
odvetvie vykurovania a chladenia; vyzýva 
takisto Komisiu a členské štáty, aby 
podporili rozvoj infraštruktúry miestnych 
systémov vykurovania a chladenia 
a pohotovo dostupných obnoviteľných 
riešení na vykurovanie a chladenie, ktoré 
majú v spojení s opatreniami na 
dosiahnutie energetickej efektívnosti 
potenciál zvýšiť bezpečnosť dodávok, a to 
znížením primárnej spotreby energie 
a emisií skleníkových plynov, a zároveň 
zachovať ceny energie na takej úrovni, 
aby boli dostupné pre európskych občanov 
a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund a Matthias Groote



AM\1009740SK.doc 27/111 PE523.079v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zahrnula do transformácie európskeho
energetického systému celé odvetvie 
vykurovania a chladenia; vyzýva takisto 
Komisiu a členské štáty, aby podporili 
rozvoj infraštruktúry miestnych systémov 
vykurovania a chladenia a pohotovo 
dostupných obnoviteľných riešení na 
vykurovanie a chladenie; je presvedčený, 
že miestne vykurovanie a chladenie má 
v spojení s opatreniami na dosiahnutie 
energetickej efektívnosti potenciál zvýšiť 
bezpečnosť dodávok, a to znížením 
primárnej spotreby energie a emisií 
skleníkových plynov, a zároveň zachovať 
ceny energie na takej úrovni, aby boli 
dostupné pre európskych občanov 
a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poznamenáva, že pre politiku v oblasti 
zmeny klímy a energetickú politiku má 
veľký význam program výskumu 
a inovácií, a to nielen z hľadiska vývoja 
a demonštrácií nových technológií, ale aj 
vďaka zvýšeniu efektívnosti súčasných 
technológií, ktoré by mohlo viesť ku 
zníženiu nákladov na znižovanie emisií 
oxidu uhličitého; tieto programy navyše 
podporia opatrenia na zníženie spotreby 
energie, ktoré povedú ku zníženiu cien 
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energie pre zákazníkov a zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poznamenáva, že hoci energetická 
efektívnosť a úspory energie sú 
legislatívne upravené prostredníctvom 
nedávno uverejnenej smernice, výsledky 
nie sú také rýchle, ako sa očakávalo, čo 
dokazuje, že vykonávanie a dosahovanie 
cieľov smernice nie je jednoduché;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. súhlasí s Komisiou, že o každom 
ďalšom legislatívnom opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti treba diskutovať 
v súvislosti s revíziou smernice 
o energetickej efektívnosti a revíziou 
účinnosti jej nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez a Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Marusya Lyubcheva
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske zmeny;
pripomína, že hlavným cieľom EÚ ETS je 
znížiť emisie skleníkových plynov a nie 
poskytnúť investorom dostatok stimulov na 
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dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

investície do nízkouhlíkových technológií, 
keďže to by sa malo považovať len za 
vedľajší cieľ a nie za základ na hodnotenie 
toho, či systém funguje, ako má;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 456
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a zaistiť predvídateľnosť a cenový 
signál potrebný na zameranie investícií na 
tento účel;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 457
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
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najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) ako jeden 
zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ preukázal, že plní 
svoju hlavnú funkciu, a to znižovanie 
emisií skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; ľutuje, že sa považuje za zdroj 
príjmov pre vlády; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 459
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov, a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ, 
nie však za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 460
Christa Klaß

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 

8. pripomína, že hlavným cieľom EÚ ETS 
je znížiť emisie skleníkových plynov a nie 
poskytnúť investorom dostatok stimulov na 
investície do nízkouhlíkových technológií, 
keďže to by sa malo považovať len za 
vedľajší cieľ a nie za základ na hodnotenie 
toho, či systém funguje, ako má;
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investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 461
András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť hlavným 
nástrojom na znižovanie emisií 
skleníkových plynov a mal by účinne 
reagovať na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 8. poznamenáva, že systém EÚ 
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obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia alebo by sa mal používať ako 
náhrada za systém ETS prostredníctvom 
alternatívnych opatrení; pripomína, že 
hlavným cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 463
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. pripomína, že hlavným cieľom EÚ ETS 
je znížiť emisie skleníkových plynov, ale 
aj poskytnúť investorom dostatok stimulov 
na domáce investície do nízkouhlíkových 
technológií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 464
Adam Gierek
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
vhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov takým spôsobom,
ktorý zohľadní všetky trhové prvky 
vrátane poľnohospodárstva a aktívneho 
lesného hospodárstva, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
spravodlivého EÚ ETS je znížiť emisie 
niektorých skleníkových plynov, 
predovšetkým CO2, a nie len poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií;
upozorňuje, že tento systém sa nemá 
považovať za hospodársky nástroj 
svetového odlesňovania a znižovania 
potenciálu potravinárskej výroby, ale za
metódu postupného evolučného vývoja 
smerom k efektívnemu hospodárstvu 
s nízkymi emisiami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 465
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
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najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má; trvá na tom, že 
z dôvodu rôznych spôsobov ovplyvňovania 
výrobného odvetvia a energetického 
hospodárstva systémom ETS a s cieľom 
zabrániť únikom uhlíka musí systém ETS 
v budúcnosti pristupovať k uvedeným 
odvetviam inak; navrhuje preskúmať, či 
by sa takýto systém nemohol uplatňovať 
len pri výrobcoch elektrickej energie;

Or. de

(Ústredným problémom systému ETS je rôzny spôsob, akým ovplyvňuje výrobné odvetvie 
a elektronické hospodárstvo (pozri kontroverznú diskusiu o dočasnom stiahnutí emisných 
kvót). Tento problém možno vyriešiť oddeleným prístupom (napríklad stanovením rôznych 

spôsobov znižovania). Členské štáty nie sú v súčasnosti povinné využívať výnosy zo systému 
ETS špecificky na opatrenia v oblasti energie, zmeny klímy a životného prostredia. Tento stav 
je nutné napraviť s cieľom znížiť viacnásobné zaťaženie priemyslu a podporiť výskum, vývoj 

a inovácie v nízkouhlíkovom odvetví)

Pozmeňujúci návrh 466
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom; poukazuje na to, že 
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a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

súčasná nízka cena uhlíka môže viesť 
k hospodársky neefektívnemu zvýšeniu 
používania uhlia, a tým zablokovať 
investície do dodávok energie s vysokými 
emisiami na najbližšie desaťročia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik a Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť hlavným 
nástrojom na znižovanie emisií 
v priemysle a energetike nákladovo 
efektívnym spôsobom a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkoemisných technológií, keďže to by sa 
malo považovať len za vedľajší cieľ a nie 
za základ na hodnotenie toho, či systém 
funguje, ako má;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras a Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť hlavným 
nástrojom na znižovanie emisií 
v priemysle a energetike nákladovo 
efektívnym spôsobom a mal by byť 
schopný účinne reagovať na hospodárske 
poklesy a zlepšenia; pripomína, že 
hlavným cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Françoise Grossetête
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má; domnieva sa, že 
nie je vhodné reformovať systém ETS 
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v období rokov 2013 – 2020 a zdôrazňuje, 
že odvetvia zahrnuté do systému ETS sú 
na ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 
– znížiť emisie skleníkových plynov 
o 21 % v porovnaní s úrovňou v roku 
2005; poukazuje na to, že opatrenia, ktoré 
krátkodobo zvyšujú cenu uhlíka, majú 
zanedbateľný vplyv na znižovanie emisií 
skleníkových plynov a že ohrozujú rast 
a vytváranie pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson a Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie
skleníkových plynov a nie poskytnúť
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť spôsobilý
na plnenie jednej zo svojich hlavných 
funkcií, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske výkyvy;
pripomína, že hlavné ciele EÚ ETS sú 
zníženie emisií skleníkových plynov
a poskytnutie investorom dostatočného 
množstva stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií; poukazuje 
na to, že významný prebytok kvót 
v systéme EÚ ETS vedie k nižšej cene 
uhlíka v porovnaní s pôvodnými 
predpokladmi; požaduje dokončenie 
naliehavej štrukturálnej reformy systému 
ETS do roku 2014 s cieľom ukončiť 
súčasnú nadmernú ponuku kvót 
a nepružnosť systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 471
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že zatiaľ čo
hlavným cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov, tento systém plní aj 
úlohu vysielania primeraných trhových 
signálov a podnecovania investícií do 
nízkouhlíkových technológií, ako sa 
uvádza v odôvodnení 8 smernice 2009/29 
o systéme ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
a ekonomicky efektívnym spôsobom 
v súlade s úrovňami zníženia, ktoré sa 
vedecky považujú za nutné v záujme 
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plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

predchádzania nebezpečnej zmene klímy;
pripomína, že hlavným cieľom EÚ ETS je 
znížiť emisie skleníkových plynov 
a poskytnúť technológie urýchľujúce 
prechod k hospodárstvu, ktoré
nepoškodzuje klímu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov a nie poskytnúť investorom 
dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by 
sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

8. poukazuje na to, že systém EÚ 
obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom 
EÚ ETS je znížiť emisie skleníkových 
plynov; domnieva sa, že systém ETS treba 
doplniť záväzným cieľom v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie s cieľom 
nasmerovať investície a poskytnúť 
potrebnú istotu dosiahnutia cieľov EÚ 
týkajúcich sa dekarbonizácie do roka 
2050;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz a Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že systém EÚ 8. uznáva, že systém EÚ na obchodovanie 
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obchodovania s emisiami (ETS) by ako 
jeden zo základných kameňov klimaticko-
energetického balíka EÚ mal byť 
najvhodnejší na plnenie svojej hlavnej 
funkcie, a to znižovanie emisií 
skleníkových plynov, a na účinné 
reagovanie na hospodárske poklesy 
a zlepšenia; pripomína, že hlavným 
cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť 
investorom dostatok stimulov na investície 
do nízkouhlíkových technológií, keďže to 
by sa malo považovať len za vedľajší cieľ 
a nie za základ na hodnotenie toho, či 
systém funguje, ako má;

s emisiami (ETS) je v súčasnosti hlavným 
nástrojom na znižovanie emisií 
skleníkových plynov z priemyslu a na 
podporu investícií do nízkouhlíkových 
technológií; poznamenáva preto, že 
štrukturálne zlepšenie ETS je nevyhnutne 
potrebné na zvýšenie schopnosti systému 
účinne reagovať na hospodárske poklesy 
a zlepšenia a obnoviť dlhodobú istotu 
investorov vďaka predvídateľnému 
a spoľahlivému systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila návrhy na štrukturálnu 
reformu systému obchodovania 
s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, so zreteľom na rýchlu 
integráciu obnoviteľných zdrojov, aby 
takisto pripravila návrhy na ústredný trh 
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zahŕňajúci členské štáty naklonené 
k integrácii, ktoré sú ochotné rýchlo 
spolupracovať pri spoločnej výrobe, 
distribúcii a využívaní elektrickej energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uvedomuje si, že ak je EÚ ETS 
skutočne likvidný trh a ak má fungovať 
nákladovo efektívnym a ekonomicky 
účinným spôsobom, cenu kvót nie je 
možné vopred vyčísliť, ale musia ju určiť 
trhové sily dopytu a ponuky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig a Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta oznámenie Komisie o vytvorení
vnútorného trhu s elektrickou energiou a
maximálnom využití verejnej intervencie;
súhlasí s Komisiou, že európska úroveň 
môže pomôcť obmedziť potrebu štátnej 
intervencie na regionálnej, vnútroštátnej 
alebo miestnej úrovni, resp. úplne sa jej 
vyhnúť; vyzýva preto Komisiu, aby 
pokračovala v práci zameranej na 
znižovanie štátnych intervencií na 
vnútornom trhu s energiou;



PE523.079v01-00 44/111 AM\1009740SK.doc

SK

Or. de

Pozmeňujúci návrh 479
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje nevyhnutnosť dôkladnej 
reformy ETS, ktorá by mala zahrnúť:
1) mechanizmy na upravenie ponuky 
určené na zaistenie reakcie ponuky na 
pokles dopytu a naopak;
2) zosúladenie lineárneho faktora 
zníženia s cieľom na rok 2030 
vymedzeným v tejto správe, aby sa do roku 
2050 podarilo dosiahnuť cieľ znižovania 
emisií skleníkových plynov o 80 –
95 %v porovnaní s úrovňou v roku 1990, 
a to nákladovo efektívnym spôsobom;
3) revíziu ustanovení o úniku uhlíka 
s cieľom zaistiť rovnaké podmienky pre 
všetky odvetvia náročné na elektrickú 
energiu ovplyvnené nepriamymi nákladmi 
EÚ ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy a Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína Komisii, že Európsky 
parlament požadoval čo najskoršie 
predloženie právnych predpisov s cieľom 
upraviť požiadavku ročného lineárneho 
zníženia na úrovni 1,74 % v záujme 
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dosiahnutia cieľa zníženia CO2 do roku 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poznamenáva, že systém ETS 
v súčasnosti nefunguje tak, ako by mal, 
a to z dôvodu prebytku emisných kvót ETS 
(takmer dve miliardy na začiatku roku 
2013), v dôsledku čoho je cena uhlíka 
príliš nízka na to, aby podnietila úspory 
emisií skleníkových plynov a investície do 
udržateľných technológií; zdôrazňuje, že 
v krátkom čase je potrebné natrvalo zrušiť 
prebytok kvót, ktorých aukcia je 
v súčasnosti odložená; je však 
presvedčený o tom, že z dlhodobejšieho 
hľadiska sú potrebné štrukturálne 
reformy na zníženie kvót a podnietenie 
udržateľného rozvoja a Komisia musí 
spolu s členskými štátmi zvážiť také 
systémy, ako je uhlíková daň alebo 
maximálne povolené množstvo emisií CO2 
v tonách na kWh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že politika v oblasti klímy 
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musí v každom prípade dostatočne 
chrániť odvetvia náchylné na únik 
uhlíka; požaduje, aby sa priemyselným 
podnikom, ktoré sú veľmi náchylné na 
únik uhlíka a vytvárajú CO2 „efektívne“ 
(„kritérium“), pridelili úplne bezplatné 
emisné kvóty bez následných odpočtov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 483
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poznamenáva s veľkým znepokojením, 
že prebytok emisných kvót v systéme ETS 
dosiahol na začiatku roku 2013 takmer 
dve miliardy, a preto vyzýva Komisiu, aby 
navrhla trvalé štrukturálne opatrenia 
vrátane trvalého bezodkladného zrušenia 
emisných kvót;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Sabine Wils

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poznamenáva, že v systéme EÚ ETS aj 
v RSÚ by sa malo ihneď zakázať 
používanie medzinárodných kompenzácií 
súvisiacich s typmi projektov, ktoré nie sú 
dodatočné a sú preukázateľne škodlivé;
upozorňuje, že ide o projekty v oblasti 
priemyselných plynov, rozsiahle projekty 
elektrární vrátane uhoľných a všetky 
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projekty v rámci spoločného plnenia 
fázy 1;
naliehavo žiada, aby sa zaviedlo 
posúdenie škodlivosti projektov, ktoré 
pozastaví kompenzáciu projektov 
v prípade predloženia dôkazov 
o porušovaní ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poznamenáva s hlbokým 
znepokojením, že prebytok uhlíkových 
povolení na začiatku roku 2013 
predstavoval takmer dve miliardy 
emisných kvót, čo je dvojnásobok 
množstva zo začiatku roku 2012, a že 
príčinou tohto zvýšenia je predovšetkým 
rekordné využívanie medzinárodných 
kompenzácií; poznamenáva, že využívanie 
medzinárodných kompenzácií oslabuje 
klimatické ciele EÚ a poškodzuje domáce 
úsilie o znižovanie emisií; zdôrazňuje, že 
po roku 2020 by nemal existovať nárok 
na medzinárodné kompenzácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že politiky v oblasti zmeny 
klímy sa nemôžu spoliehať výlučne na 
trhové mechanizmy a pripomína, že je 
mimoriadne dôležité, aby sa uskutočnila 
dlhodobá štrukturálna reforma jedného 
zo súčasných mechanizmov znižovania 
emisií skleníkových plynov – systému EÚ 
ETS, a to s cieľom splniť požiadavky 
cieľa zníženia emisií CO2 do roku 2050;
poukazuje na to, že lineárny faktor 
zníženia v súčasnosti orientuje EÚ na 
zníženie limitu ETS len na 70 %, čo je 
v rozpore s dlhodobým cieľom 80 – 95 % 
zníženia v porovnaní s úrovňou v roku 
1990;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že v energeticky 
náročných odvetviach, ako je napríklad 
oceliarstvo, nepredstavuje cena CO2 
žiadny podnet pre príslušné investície 
v rámci EÚ a že technologicky 
orientované nástroje a opatrenia by mali 
byť efektívnejšie než stanovenie ceny 
CO2; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
výnosy aukcií systému ETS v budúcnosti 
úplne a povinne využívali na investície 
priemyslu do nízkouhlíkových technológií 
a na kompenzovanie nepriamych 
nákladov súvisiacich s CO2;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. je znepokojený tým, že súčasná nízka 
cena uhlíka by mohla viesť 
k hospodárskej neefektívnosti napríklad 
k zablokovaniu uhlíkovo náročného 
základného kapitálu a zvýšenému 
využívaniu uhlia v EÚ; vyzýva Európsku 
komisiu, aby v záujme udržania riadneho 
fungovania trhu s uhlíkom naliehavo 
predložila návrh na štrukturálne 
opatrenia vrátane zrušenia minimálne 
1,4 miliardy emisných kvót a upravenia 
úrovne ročného lineárneho znižovania 
z 1,74 % na 2,5 % na účely splnenia 
požiadaviek cieľa do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson a Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov 
spoločného úsilia;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh bol presunutý do 
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nového odseku 6c.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov 
spoločného úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo
ETS, rozšírili rozsah systému tak, aby 
zahrnul celý trh s vykurovaním, a zároveň 
zachovali pružnosť pre členské štáty, aby 
mohli určiť vlastné spôsoby plnenia 
svojich cieľov spoločného úsilia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stanovili ambiciózne
ciele mimo ETS, zaručili efektívne 
zníženie emisií skleníkových plynov 
v Európe a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 493
Christa Klaß

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov 
spoločného úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS, pričom zohľadnia doterajší výkon 
týchto odvetví;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 494
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia do roku 2050; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali ciele mimo ETS a zároveň 
zachovali pružnosť pre členské štáty, aby 
mohli určiť vlastné spôsoby plnenia 
svojich cieľov spoločného úsilia; uznáva, 
že ciele pre odvetvia mimo ETS by mali 
byť založené na hodnotení zdola nahor 
týkajúcom sa potenciálu energetických 
úspor v jednotlivých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; poznamenáva, že odvetvia 
dotknuté rozhodnutím o spoločnom úsilí 
vytvárajú približne 60 % emisií EÚ; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
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spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

pokračovali v plnení rozhodnutia 
o spoločnom úsilí v rámci týkajúcom sa 
zmeny klímy a energie do roku 2030 
vrátane ambicióznych cieľov spoločného 
úsilia, ktoré zachovajú pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez a Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby posilnili ciele mimo 
ETS a zároveň zachovali pružnosť pre 
členské štáty, aby mohli určiť vlastné 
spôsoby plnenia svojich cieľov spoločného 
úsilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz a Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje 
komplexný politický rámec do roku 2030, 
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v ktorom sa budú podporovať investície do 
odvetví mimo systému ETS a ich
dlhodobá dekarbonizácia; preto vyzýva
Komisiu a členské štáty, aby preskúmali 
ciele mimo ETS a zároveň zachovali 
pružnosť pre členské štáty, aby mohli určiť 
vlastné spôsoby plnenia svojich cieľov 
spoločného úsilia;

v ktorom sa budú podporovať investície 
a dlhodobá dekarbonizácia odvetví mimo 
systému ETS; poukazuje na významný 
nevyužitý potenciál energetickej 
efektívnosti v špecifických odvetviach ako 
je stavebníctvo a doprava; žiada preto 
Komisiu a členské štáty, aby preskúmali 
ciele mimo ETS a zároveň zachovali 
pružnosť pre členské štáty, aby mohli určiť 
spôsoby dosiahnutia svojich cieľov 
spoločného úsilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že ambicióznosť cieľov 
v odvetví mimo ETS (spoločné úsilie) je 
pomerne nízka v porovnaní s odvetviami 
v rámci ETS a že široko diskutované 
kredity, napríklad pre priemyselné plyny, 
sú povolené v rámci spoločného úsilia, ale 
zakázané v rámci ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala efektívnosť existujúcich 
a budúcich nástrojov pre odvetvia mimo 
ETS, pričom bude vychádzať zo zásady, že 
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tieto nástroje by mali byť technologicky 
neutrálne, a podľa potreby navrhla 
doplnenia alebo úpravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
politického rámca do roku 2030 zvážila 
cieľ ďalšej dekarbonizácie pre dopravné 
palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že budovy sa podieľajú 
40 % na spotrebe energie v Európe 
a tvoria tretinu európskych emisií 
skleníkových plynov a že cieľ renovácie 
budov by viedol nielen k úsporám 
a zníženiu emisií, ale aj k podpore 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
na miestnej úrovni; zdôrazňuje, že 
súčasná miera a kvalita renovácií budov 
sa musí podstatne kvantitatívne aj 
kvalitatívne zvýšiť, aby mohla EÚ výrazne 
znížiť spotrebu energie existujúcich 
budov do roku 2050, a to o 80 % 
v porovnaní s úrovňou v roku 2010;
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uvedomuje si, že väčšina prekážok v tejto 
oblasti nemá technologickú, ale 
predovšetkým právnu, správnu a finančnú
povahu; chápe, že odstránenie týchto 
prekážok vyžaduje súlad všetkých 
zúčastnených strán pri dosahovaní 
rovnakého cieľa takmer nulovej čistej 
spotreby energie prevažnej väčšiny budov 
do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell a Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
dialóg a spoluprácu s Medzinárodnou 
námornou organizáciou na zabezpečenie 
rýchleho a úplného začlenenia odvetvia 
lodnej dopravy do záväzkov v oblasti 
znižovania emisií CO2; vyzýva Komisiu, 
aby v prípade, že sa do 31. decembra 2015 
nedosiahne medzinárodná dohoda 
o globálnych opatreniach na zníženie 
emisií skleníkových plynov z námornej 
dopravy, navrhla v rámci riadneho 
legislatívneho postupu ciele zníženia
emisií pre medzinárodnú lodnú dopravu 
a trhové opatrenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov z námorného 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA
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Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje význam výpočtu celkových 
emisií CO2 v súlade so smernicou o kvalite 
paliva na zníženie emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu palív; 
zdôrazňuje, že smernica o kvalite paliva 
môže mať dôležitú úlohu v podpore 
udržateľných biopalív v rámci v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že rámec v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 by mal 
zohľadniť rozdiely odvetví a technickú a 
hospodársku realizovateľnosť; 
zdôrazňuje, že politika v oblasti klímy a 
politika v oblasti energetiky by nemali 
viesť k ďalším nákladom pre 
najúčinnejšie priemyselné zariadenia, 
kým sa nedosiahnu rovnaké podmienky 
na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že sa nedostatočne 
zohľadňuje vplyv metánu (CH4) na 
globálne otepľovanie vzhľadom na to, že 
jeho potenciál globálneho otepľovania je 
v porovnaní s CO2 80-krát vyšší na dobu 
15 rokov a 49-krát vyšší na dobu 40 
rokov; vyzýva Komisiu, aby lepšie 
analyzovala vplyv metánu, pokiaľ ide o 
politiku znižovania emisií skleníkových 
plynov, posúdila možnosti a navrhla plán 
zníženia emisií CH4 prispôsobený na 
konkrétne situácie niektorých odvetví a 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu, aby vymedzila súbor 
indikátorov na posúdenie vývoja pokroku, 
ktorý dosiahli odvetvia mimo systému 
ETS, najmä v oblasti udržateľnosti 
budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
osobitný rámec pre dopravu vrátane 
cieľov, keďže odvetvie dopravy 
predstavuje približne štvrtinu emisií 
skleníkových plynov EÚ a spotreby 
energie v rámci EÚ, čím sa stáva druhým 
najväčším producentom skleníkových 
plynov po výrobe energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. žiada Európsku komisiu, aby čo 
najskôr predložila návrh na zákaz 
kreditov, ktoré sa už nemôžu používať v 
systéme ETS tiež pre spoločné úsilie, a 
žiada členské štáty, aby sa okamžite 
zaviazali postupovať rovnako, ako sú 
povinné voči priemyselným odvetviam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odsek 9c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. žiada Komisiu, aby navrhla 
ambicióznejší rámec pre odvetvia mimo 
systému ETS (spoločné úsilie).



PE523.079v01-00 60/111 AM\1009740SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Adam Gierek
Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti v 
súčasnosti a v budúcnosti z hľadiska 
spotreby primárnych energetických 
zdrojov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 512
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie a 
diaľkového vykurovania a chladenia pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti a 
zvyšovaní kvality miestneho ovzdušia 
v budúcnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Riikka Pakarinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie a 
diaľkového vykurovania pri zvyšovaní 
energetickej efektívnosti v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie 
všetkých typov pri zvyšovaní energetickej 
efektívnosti a prevádzkovej spoľahlivosti 
energetických sietí v budúcnosti pri 
súčasnom uľahčení postupného 
začleňovania viacerých obnoviteľných 
zdrojov energie (na výrobu elektriny aj 
tepla);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie a 
diaľkového vykurovania pri zvyšovaní 
energetickej efektívnosti v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri 
zvyšovaní energetickej efektívnosti 
v budúcnosti;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie a 
účinného diaľkového vykurovania a 
chladenia pri zvyšovaní energetickej 
efektívnosti v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta zámer Komisie vypravovať 
zoznam štátnych dotácií pre rôzne zdroje 
energie v EÚ s cieľom zabezpečiť 
maximálnu transparentnosť a 
spravodlivú hospodársku súťaž v odvetví 
energetiky;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 518
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že samotné odvetvie IKT 
je významným spotrebiteľom elektriny s 
dátovými centrami EÚ, na ktoré pripadá 
do 1,5 % celkovej spotreby elektrickej 
energie, a spotrebitelia, ktorí sú si čoraz 
viac vedomí uhlíkovej stopy IT a služieb 
cloud computingu, ktoré používajú, majú 
obrovský potenciál pre úspory energie a 
môžu sa stať vzorom v oblasti energetickej 
efektívnosti a presadzovania 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že približne polovica 
celkovej spotreby energie v EÚ sa používa 
na vykurovanie a chladenie, zdôrazňuje 
hlavný vplyv činnosti v týchto odvetviach 
a význam začlenenia odvetvia 
vykurovania a chladenia (v rámci systému 
ETS aj mimo neho) do politického rámca 
do roku 2030; je presvedčený, že 
kombinácia opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti a rozvoj miestnych 
infraštruktúr vykurovania a chladenia 
založených na obnoviteľných zdrojoch 
posilnia bezpečnosť dodávok, znížia 
emisie skleníkových plynov a občanom a 
priemyselným odvetviam znížia náklady 
na energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého môže mať 
významnú úlohu pri znižovaní emisií 
skleníkových plynov, najmä v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vidí dôležitú úlohu moderných 
biopalív pri znižovaní emisií skleníkových 
plynov v doprave pri súčasnom zvyšovaní 
energetickej bezpečnosti a prispievaní k 
rastu a tvorbe pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek -11b (nový) – za podnadpisom 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-11b. domnieva sa, že ciele EÚ v oblasti 
klímy bez ohľadu na ich legitímnosť 
nesmú narušiť konkurencieschopnosť 
EÚ a bezpečnosť dodávok; preto žiada, 
aby sa akýkoľvek nový politický nástroj 
týkajúci sa týchto cieľov v oblasti klímy 
podrobil povinnému a dôkladnému 
posúdeniu makroekonomického vplyvu v 
súvislosti s jeho vplyvom na 
konkurencieschopnosť EÚ a jednotlivých 
členských štátov a bezpečnosť dodávok; je 
presvedčený, že existujúci právny rámec 
by mal byť predmetom takéhoto 
posúdenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek -11a (nový) – za podnadpisom 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-11a. vyzýva EÚ, aby zvážila úplné 
začlenenie odvetvia vykurovania 
a chladenia do postupov na dosiahnutie 
nízkouhlíkového energetického systému; 
poznamenáva, že v súčasnosti toto 
odvetvie predstavuje približne 45 % 
celkovej spotreby energie v Európe a že je 
potrebné lepšie pochopiť dôležitú úlohu 
odvetvia vykurovania a chladenia na ceste 
k nízkouhlíkovým energetickým 
systémom; vyzýva preto Komisiu, aby 
zhromažďovala potrebné údaje o zdrojoch 
a využívaní vykurovania a chladenia, ako 
aj o distribúcii tepla rozličným skupinám 
konečných spotrebiteľov (napr. v odvetví 
bývania, priemyslu, v terciárnych 
odvetviach);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek -11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-11a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
obmedzila podiely nákladov na energie, 
ktoré vznikli v dôsledku orientácie 
politického rámca v oblasti energetiky a 
zmeny klímy a návrhu jeho hlavných 
nástrojov; zdôrazňuje, že si to vyžaduje 
najmä reformu systému ETS a podporu 
obnoviteľných zdrojov energie v súlade so 
zásadami efektívnosti nákladov;

Or. de

(Náklady na energie sú stanovené čiastočne z geografického hľadiska, ale sú stanovené aj 
politicky. Tieto „politické náklady na energie“ (vyvolané systémom ETS, podporou 

obnoviteľných zdrojov energie a zdaňovaním energií) by mala Komisia aktívne obmedzovať.)

Pozmeňujúci návrh 525
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení a podporu spoločností, aby 
poskytovali ekologickejšie výrobky a 
služby aktívnym presadzovaním 
vykonávania ekologickej politiky 
verejného obstarávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 526
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení; je presvedčený, že v tejto 
súvislosti by mal pre energetiku 
nepochybne význam mechanizmus 
podobný tomu, ktorý už existuje pre 
hospodárske a rozpočtové záležitosti, t. j. 
európsky semester (a zohľadnenie 
pripomienok Parlamentu k potrebe zlepšiť 
ju a najmä ju demokratizovať), ktorý 
kombinuje národnú zvrchovanosť nad 
energetickým mixom a zvyšuje závislosť 
na európskej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 527
Françoise Grossetête
Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení, najmä tým, že sa napokon 
zabezpečí skutočná súdržnosť z hľadiska 
zdaňovania energií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 528
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. zdôrazňuje význam spoločnej 
energetickej politiky EÚ pre riešenie 
mnohých výziev v oblasti klímy 
a energetiky a vytvorenie transparentného 
trhu s energiou v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení; domnieva sa, že rámec v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 by mal 
zahŕňať niektoré povinné prvky, ktoré 
vyžadujú, aby členské štáty konzultovali 
so svojimi susednými krajinami, ak 
plánujú významné zmeny vo svojich 
dodávkach energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a výmenu najlepších postupov na úrovni 
EÚ, aby sa zvýšila konzistentnosť 
vnútroštátnych opatrení;
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Pozmeňujúci návrh 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila efektívnosť a konzistentnosť 
vnútroštátnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. zdôrazňuje potrebu silnej koordinácie 
medzi politikami členských štátov, ako aj 
potrebu spoločných iniciatív, spolupráce a 
transparentnosti vzhľadom na to, že 
vnútroštátne rozhodnutia v oblasti 
energetickej y politiky môžu mať vplyv na 
iné členské štáty; navrhuje, aby Komisia 
posúdila, ako môže Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky pomôcť uľahčiť takéto 
spoločné prístupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
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Florenz

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení;

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu 
a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby 
sa zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych 
opatrení; domnieva sa, že rámec v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 by mal 
zahŕňať niektoré povinné prvky, ktoré 
vyžadujú, aby členské štáty konzultovali 
so svojimi susednými krajinami, ak 
plánujú významné zmeny vo svojich 
dodávkach energie; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na 
koordináciu činnosti členských štátov pri 
vymedzovaní energetických politík, ktoré 
majú cezhraničné dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poznamenáva, že viaceré predpisy 
týkajúce sa rovnakého cieľa zahrnuté do 
rámca do roku 2020 viedli k nejasným 
investičným signálom, prílišnej zložitosti a 
regulačnému zaťaženiu priemyslu, čím sa 
oslabilo úsilie o vytvorenie integrovaného, 
konkurencieschopného trhu s energiou v 
EÚ; požaduje opatrenia na úrovni EÚ a 
na vnútroštátnej úrovni na zmiernenie 
týchto vplyvov a obmedzenie narušenia 
spotrebného príjmu občanov EÚ a 
konkurencieschopnosti priemyselných 
odvetví na celosvetovej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že budúca európska 
politika v oblasti energetiky a zmeny klímy 
musí znížiť regulačnú nejednotnosť a 
zložitosť a vždy by sa mala snažiť o 
stanovenie jednoduchého, konzistentného 
a účinného európskeho rámca, ktorý by 
členským štátom umožnil pružnosť a 
slobodu v rámci tohto dohodnutého rámca 
a priemyslu by poskytol stabilitu a 
jednoznačnosť pre investičné 
rozhodnutia; vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali európsky rámec;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 536
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že pri dokončovaní 
jednotného trhu s energiou by sa mala 
úroveň EÚ považovať za kľúčovú úroveň 
diskusie a spolupráce medzi členskými 
štátmi v záujme riešenia energetických 
otázok v rámci EÚ a zabránenia riziku 
roztrieštenosti trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov vymedzených 
v Pláne postupu v energetike do roku 2050; 
pripomína vedecký dôkaz poskytnutý 
spoločnosťou Fraunhofer ISI, že 
dosiahnutie cieľa nákladovo efektívnej 
úspory energie v Európe (40 %) zabezpečí 
do roku 2030 najmenej 50 % zníženie 
emisií skleníkových plynov a zvýšenie 
podielu obnoviteľných zdrojov v 
energetickom mixe na 35 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“ 
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov vymedzených 
v Pláne postupu v energetike do roku 2050; 
pripomína dôkaz, že dosiahnutie cieľa 
nákladovo efektívnej úspory energie v 
Európe o 40 % zabezpečí do roku 2030 
najmenej 50 % zníženie emisií 
skleníkových plynov a zvýšenie podielu 
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obnoviteľných zdrojov v energetickom 
mixe na 35 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“ 
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
založený na holistickom prístupe je 
mimoriadne dôležitý na pomoc 
stimulovaniu potrebných nákladovo 
efektívnych a udržateľných investícií do 
najlepších možností vymedzených v Pláne 
postupu v energetike do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do najlepších 
možností (energia z obnoviteľných 
zdrojov, účinnosť, inteligentné sústavy) 
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050; konštatuje, že nesúlad 
medzi cieľmi jednotlivých štátov do roku 
2020 prispel k súčasnej nízkej cene uhlíka 
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a podceneniu opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do technológií 
bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“
vymedzených v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

12. pripomína, že jasný, súdržný 
a konzistentný politický a regulačný rámec 
založený na záväzných hlavných cieľoch 
je základom na pomoc stimulovaniu 
potrebných nákladovo efektívnych 
a udržateľných investícií do najlepších 
možností (energetická účinnosť, energia 
z obnoviteľných zdrojov a inteligentné 
infraštruktúry) vymedzených v Pláne 
postupu v energetike do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že s ohľadom na 
dlhodobé ekologické investície je dôležité 
poskytnúť priemyslu regulačnú 
strednodobú istotu a v tejto súvislosti 
požaduje ambiciózne a záväzné ciele pre 
emisie skleníkových plynov, obnoviteľné 
zdroje energie a energetickú efektívnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 543
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že koherentná politika 
a regulačný rámec nesmú demotivovať 
prechod z výroby energie s vysokým 
podielom oxidu uhličitého na zemný plyn;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého dopĺňa rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie pri 
prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo; 
konštatuje, že Komisia uznala úlohu 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
aj v Pláne postupu v energetike do roku 
2050; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
explicitne zaradili zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého do rámca pre 
politiku v oblasti zmeny klímy a politiku v 
oblasti energetiky do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že najkoherentnejším 
prístupom po roku 2020 bude to, ak sa 
stanoví cieľ znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov v rámci celej EÚ pri 
súčasnom zohľadnení zníženia emisií, 
ktoré vyplýva z cieľov EÚ do roku 2030 v 
oblasti energetickej efektívnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie; 
poznamenáva, že takzvaný komplexný 
prístup zahŕňajúci ciele energetickej 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojov 
energie a zníženia emisií skleníkových 
plynov vymedzený v súlade s existujúcou 
nákladovo efektívnou úsporou energie by 
EÚ umožnil splniť ciele v oblasti 
energetickej bezpečnosti a dekarbonizácie 
s nižšou cenou CO2 a nižším zaťažením 
priemyslu, ako by umožnil len cieľ 
týkajúci sa zníženia emisií skleníkových 
plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. poznamenáva, že komplexný prístup 
zahŕňajúci ciele v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti 
by umožnil splnenie cieľov EÚ v oblasti 
dekarbonizácie s nižšou cenou CO2, čím 
by sa znížilo zaťaženie priemyslu 
vypúšťajúceho emisie CO2 a umožnilo by 
mu to získať nových zákazníkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. žiada Komisiu, aby analyzovala 
spôsob, ako sa dá nákladovo efektívnym 
spôsobom uľahčiť využitie daní z energie 
a environmentálnych daní členskými 
štátmi na zníženie emisií skleníkových 
plynov v odvetviach mimo systému ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. poznamenáva, že Únia navrhla 
medzinárodný postup preskúmania 
záväzkov pred uzatvorením dohody o 
klíme na rok 2015; vyzýva preto Radu, 
aby sa dohodla na postupe preskúmania s 
jasným harmonogramom, aby sa 
zabezpečilo preskúmanie a v prípade 
potreby zlepšenie cieľa Únie znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj ďalších 
súvisiacich cieľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje potrebu komplexnej 
analýzy nástrojov, cieľov a ich súdržnosti, 
aby sa zabezpečilo fungovanie 
medzinárodného trhu; zdôrazňuje, že cieľ 
zníženia emisií skleníkových plynov musí 
byť dostatočne ambiciózny, aby poskytol 
ďalšie stimuly nad rámec tých, ktoré sa 
dosiahli prostredníctvom cieľov v oblasti 
energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie, a aby bol v súlade s 
úrovňami znížení, ktoré sa považujú za 
vedecky nevyhnutné na zabránenie 
nebezpečnej zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale 
aj kapacita jednotlivých členských štátov;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale 
aj kapacita jednotlivých členských štátov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ a zabrániť problémom s 
prístupom troch cieľov, ktoré sa doteraz 
vyskytli, pričom by sa malo zohľadniť 
nielen vnútroštátne HDP, ale aj kapacita 
jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Rachida Dati
Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
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vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov; 
vyzýva Komisiu, aby okamžite obmedzila 
šírenie právnych predpisov a ukončila 
prekrývanie cieľov v oblasti životného 
prostredia a energetiky, ktoré majú 
niekedy protichodné účinky, a aby v rámci 
svojho programu REFIT začala proces 
spájania a zjednodušovania existujúcich 
pravidiel s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť v 
Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov; 
pripomína, že zlepšenia energetickej 
efektívnosti v takých oblastiach, ako sú 
budovy a doprava, vedú k významným 
úsporám emisií skleníkových plynov mimo 
systému ETS, a preto môžu v prípade 
celkového cieľa EÚ v oblasti emisií 
skleníkových plynov znížiť zaťaženie zo 
znižovania emisií požadovaného 
prostredníctvom systému obchodovania s 
emisiami, a tak znížiť náklady na 
dekarbonizáciu pre energeticky náročné 
priemyselné odvetvie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
potenciálna kapacita jednotlivých 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
potenciál jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Anne Delvaux
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby určila a 
analyzovala vzájomné pôsobenie cieľov v 
oblasti zmeny klímy a cieľov v oblasti 
energetiky s cieľom dosiahnuť 
najúčinnejšie politiky na úrovni EÚ, 
pričom by sa malo zohľadniť nielen 
vnútroštátne HDP, ale aj kapacita 
jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy a cieľov v oblasti energetiky 
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
kapacita jednotlivých členských štátov;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala 
vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti 
zmeny klímy, obnoviteľných zdrojov
a cieľov v oblasti energetickej efektívnosti
s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky 
na úrovni EÚ, pričom by sa malo 
zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj 
potenciál na nákladovo efektívne zníženie 
emisií jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne zrušili priame a nepriame 
dotácie na činnosti, ktoré poškodzujú 
životné prostredie, na úrovni Únie a 
členských štátov a aby podávali správy o 
pokroku dosiahnutom prostredníctvom 
národných reformných programov; 
vyzýva Komisiu, aby tento proces 
usmerňovala a monitorovala okrem iného 
prostredníctvom európskeho semestra; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poznamenáva, že diskusia o cieľoch 
do roku 2030 by mala vychádzať zo 
spoľahlivej hospodárskej analýzy ich 
možného vplyvu podľa krajín a odvetví; 
žiada Komisiu, aby zverejnila všetky 
dostupné údaje a analýzy týkajúce sa témy 
s cieľom zistiť, či neboli rozdiely v 
zaťažení členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť 
nevyhnutnú konzistentnosť politiky v 
oblasti zmeny klímy a politiky v oblasti 
energetiky sa všetky ciele do roku 2030, 
ako aj rozvoj jednotného európskeho trhu 
s elektrinou musia zamerať na vytvorenie 
optimálneho energetického systému. Je 
potrebný trhový mechanizmus, ktorý 
odmeňuje tie schopnosti, ktoré umožňujú 
efektívne začlenenie energie z 
obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. žiada Komisiu, aby zvýšila účinnosť 
a nákladovú efektívnosť troch cieľových 
prístupov prostredníctvom 
koordinovaných a koherentných politík, 
ktoré by skutočne mali výhody z 
existujúceho vzájomného pôsobenia 
týchto troch cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. s cieľom vytvoriť rovnaké 
podmienky pre rôzne druhy výroby 
energie vyzýva členské štáty a EÚ, aby 
okamžite vyradili priame a nepriame 
dotácie na fosílne palivá a jadrovú 
energiu, ktoré poškodzujú životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564>
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov a pri 
ochrane záujmov európskych 
spotrebiteľov a zainteresovaných strán;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 565
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
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energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov a ako 
hnacia sila vykonávania 
konvergentnejšieho prístupu k politike v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizoval sa tak výskum, 
vývoj a inovačné úsilie (podľa vzoru 
nedávno zriadenej francúzsko-nemeckej 
spoločnosti) a účinnosť rozšírenia 
obnoviteľných zdrojov energie; v tejto 
súvislosti zohráva dôležitú úlohu Komisia 
ako pomocník pri koordinácii, finančnej 
podpore a príprave vhodných analýz 
obnoviteľných zdrojov energie a potenciálu 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 567
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
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úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu každého členského 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že mechanizmy spolupráce zavedené 
smernicou 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie sa doposiaľ nevyužívajú;
v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu 
Komisia ako pomocník pri koordinácii, 
finančnej podpore a príprave vhodných 
analýz obnoviteľných zdrojov energie 
a potenciálu členských štátov; poukazuje 
na zistenia Komisie, podľa ktorých by 
lepšie využívanie existujúcich možností 
spolupráce mohlo priniesť značné 
výhody, napríklad oživenie obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; malo ba sa tiež zvýšiť využívanie 
existujúcich mechanizmov spolupráce pre 
obnoviteľné zdroje energie; zdôrazňuje, 
že stanovenie záväzného cieľa týkajúceho 
sa podielu obnoviteľných zdrojov na 
celkovej spotrebe energie v rámci celej EÚ 
do roku 2030 bude viesť k väčšej účasti 
členských štátov EÚ na mechanizmoch 
spolupráce; v tejto súvislosti zohráva 
dôležitú úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov; 
zdôrazňuje, že výmena najlepších 
postupov medzi členskými štátmi EÚ v 
tejto súvislosti môže byť pozitívna;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov a pri 
zvyšovaní úsilia o dosiahnutie nepretržitej 
aproximácie podporných systémov; 
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu každého členského 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Tadeusz Cymański
Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných 
zdrojov energie; v tejto súvislosti zohráva 
dôležitú úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a podporila sa tak účinnosť 
rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie; 
v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu 
Komisia ako pomocník pri koordinácii, 
finančnej podpore a príprave vhodných 
analýz nekonvenčných zdrojov energie 
a potenciálu členských štátov;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; zdôrazňuje, že regionálne 
začlenenie zohráva veľkú úlohu pri 
zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie 
nákladovo efektívnym spôsobom; v tejto 
súvislosti zohráva dôležitú úlohu Komisia 
ako pomocník pri koordinácii, finančnej 
podpore a príprave vhodných analýz 
obnoviteľných zdrojov energie a ich 
udržateľného potenciálu členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak 
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie; v tejto súvislosti zohráva dôležitú 
úlohu Komisia ako pomocník pri 
koordinácii, finančnej podpore a príprave 
vhodných analýz obnoviteľných zdrojov 
energie a potenciálu členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by sa mali podporovať, aby zlepšili 
spoluprácu, a optimalizovala sa tak
účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie, najmä pobrežnej veternej energie; 
v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu 
Komisia ako pomocník pri koordinácii, 
finančnej podpore a príprave vhodných 
analýz obnoviteľných zdrojov energie 
a potenciálu členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 575
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poznamenáva, že Európska únia 
musí dodržať svoj záväzok znížiť emisie 
skleníkových plynov prostredníctvom 
politík, ktoré zabraňujú rozvoju 
nekonvenčných fosílnych palív, 
spaľovaním ktorých vzniká značné 
množstvo skleníkových plynov, ako sú 
dechtové piesky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. uznáva, že napriek prebiehajúcemu 
procesu vykonávania projektov 
spoločného záujmu v oblasti 
energetických infraštruktúr je 
cezhraničná kapacita prepojenia, ktoré
nedosahuje cieľ stanovený na zasadnutí 
Európskej rady v Barcelone v roku 2002, 
prekážkou začlenenia energie z 
obnoviteľných zdrojov do vnútorného 
trhu s energiou a dôvodom neúčinnosti 
energetického systému a vysokých cien 
elektriny; domnieva sa, že jedným z 
hlavných cieľov energetickej politiky EÚ 
je stimulovať konkurencieschopné 
náklady na energie pre hospodárstvo a 
občanov, a preto vyzýva Komisiu, aby 
stanovila záväzné ciele pre minimálnu 
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cezhraničnú prenosovú kapacitu a jasný 
časový rámec pre jej zavedenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poznamenáva , že je dôležité 
stimulovať miestne družstvá v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a iniciatívy na spoločnú zmenu 
dodávateľa, aby zvyšovali účasť občanov, 
dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a vytváranie finančných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní 
vplyv na životné prostredie, aspekty 
spojené so závislosťou na surovinách 
a životný cyklus, a predovšetkým analýzu 
toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná 
energia, biomasa alebo geotermálna 
energia;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní 
vplyv na životné prostredie, aspekty 
spojené so závislosťou na surovinách 
a životný cyklus, a predovšetkým analýzu 
toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná 
energia, biomasa alebo geotermálna 
energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno udržateľné obnoviteľné zdroje 
energie rozvíjať, pričom zohľadní vplyv na 
životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

Or. bg
Pozmeňujúci návrh 580
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 581
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu,
ako možno zdroje energie udržateľne 
rozvíjať, pričom zohľadní vplyv na životné 
prostredie, aspekty spojené so závislosťou 
na surovinách a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia; 
zdôrazňuje, že ak sa má viac využívať 
energia z biomasy, musia sa vypracovať 
kritériá udržateľnosti pre tuhú a plynnú 
biomasu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
udržateľná biomasa alebo geotermálna 
energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie (t. j. vizuálny vplyv 
veterných parkov, hlučnosť emisií alebo 
vyraďovanie fotovoltaických panelov z 
prevádzky), aspekty spojené so závislosťou 
na surovinách nevyhnutných na 
vybudovanie zariadení pre obnoviteľné 
zdroje energie, ktoré sú v Európe 
zriedkavé, a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne a nákladovo efektívne rozvíjať, 
pričom zohľadní vplyv na životné 
prostredie, celkové náklady na systém,
aspekty spojené so závislosťou na 
surovinách a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia, a zároveň 
zabrániť dlhodobým dotáciám, ktoré 
spôsobujú deformácie trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne a nákladovo efektívne rozvíjať, 
pričom zohľadní vplyv na životné 
prostredie, aspekty spojené so závislosťou 
na surovinách a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne a nákladovo efektívne rozvíjať, 
pričom zohľadní vplyv na životné 
prostredie, celkové náklady na systém,
aspekty spojené so závislosťou na 
surovinách a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia, a zároveň 
zabrániť dlhodobým dotáciám, ktoré 
spôsobujú deformácie trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. zdôrazňuje, že je nevyhnutné neustále 
analyzovať, ako možno obnoviteľné zdroje 
energie udržateľne rozvíjať, pričom 
zohľadní vplyv na životné prostredie, 
závislosť na surovinách a efektívne 
využívanie ich zdrojov a aspekty životného 
cyklu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 589
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní 
vplyv na životné prostredie, aspekty 
spojené so závislosťou na surovinách 
a životný cyklus, a predovšetkým analýzu 
toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná 
energia, biomasa alebo geotermálna 
energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne a nákladovo efektívnym 
spôsobom rozvíjať, a predovšetkým 
analýzu toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná 
energia, biomasa alebo geotermálna 
energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní 
vplyv na životné prostredie, aspekty 
spojené so závislosťou na surovinách 
a životný cyklus, a predovšetkým analýzu 
toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná 
energia, biomasa alebo geotermálna 
energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako môžu stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako je vodná energia, najmä v 
prečerpávacích zariadeniach, alebo 
geotermálna energia dopĺňať flexibilné 
obnoviteľné zdroje energie s cieľom 
optimalizovať fungovanie vnútorného 
trhu s energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 591
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne a nákladovo efektívnym 
spôsobom rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, celkové náklady na 
systém, aspekty spojené so závislosťou na 
surovinách a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť obnoviteľné zdroje energie, ktoré 
sa dajú dopraviť, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a životný 
cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako 
možno podporiť stabilné obnoviteľné 
zdroje energie, ako sú vodná energia, 
biomasa alebo geotermálna energia;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, 
ako možno obnoviteľné zdroje energie 
udržateľne rozvíjať, pričom zohľadní vplyv 
na životné prostredie, aspekty spojené so 
závislosťou na surovinách a potenciálnym 
nedostatkom surovín a životný cyklus, 
a predovšetkým analýzu toho, ako možno 
podporiť stabilné obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vodná energia, biomasa 
alebo geotermálna energia; v tejto 
súvislosti požaduje koordinované 
opatrenia s ostatnými poprednými 
krajinami v oblasti technológií (USA a 
Japonsko) s cieľom riešiť vznikajúce 
výzvy, ako napríklad nedostatok surovín, 
minerály vzácnych zemín, ktoré majú 
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vplyv na zavádzanie technológií 
získavania energie z obnoviteľných 
zdrojov, uskladnenie energie a pokročilé 
energetické aplikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje význam zahrnutia kritérií 
pre nepriame využívanie pôdy do 
posudzovania palív na báze biomasy 
náročných z hľadiska emisií uhlíka; 
zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ v 
oblasti biopalív nesmú nepriaznivo 
ovplyvňovať výrobu potravín a 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje úlohu tepelných sietí vo 
využívaní stabilných a miestne 
dostupných obnoviteľných zdrojov 
energie, ako je biomasa (drevo, odpad 
alebo priemyselné vedľajšie produkty) a 
geotermálna energia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najobsiahlejšie začlenili 
do všetkých ostatných politík;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby programy priemyselnej politiky 
a efektívneho využívania zdrojov čo 
možno najobsiahlejšie začlenili do 
všetkých ostatných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najobsiahlejšie začlenili 
do všetkých ostatných politík;

16. zdôrazňuje dôležitú úlohu efektívneho 
využívania zdrojov pri dosahovaní cieľov 
EÚ v oblasti zmeny klímy a v oblasti 
energetiky; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby ciele efektívneho 
využívania zdrojov začlenili do iných 
kľúčových oblastí politiky a výmeny 
najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najobsiahlejšie začlenili 

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najúčinnejšie začlenili 
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do všetkých ostatných politík; do všetkých ostatných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najobsiahlejšie začlenili 
do všetkých ostatných politík;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby program efektívneho využívania 
zdrojov čo možno najobsiahlejšie začlenili 
do všetkých ostatných politík a vyradili 
dotácie, ktoré vedú k neefektívnemu 
využívaniu zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Adam Gierek
Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva výrobcov elektrickej energie, 
aby znížili svoju nadmernú spotrebu 
elektriny pre vlastnú potrebu v rámci 
elektrární, t. j. počas procesu výroby 
energie pre vonkajších odberateľov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby začlenili priemyselnú 
konkurencieschopnosť Európy v čo 
najväčšej miere do všetkých ostatných 
oblastí politiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 601
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že včasná transpozícia a 
vykonávanie legislatívnych aktov EÚ, 
najmä v odvetví životného prostredia a 
odvetví energetiky, sú povinnosťou a 
nevyhnutnosťou na zabránenie 
roztrieštenosti trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poznamenáva, že neexistujú povinné 
požiadavky trvalej udržateľnosti na 
používanie pevnej biomasy a bioplynu, 
ktoré by mohli viesť k neefektívnemu 
využívaniu biomasy narúšajúcemu ciele 
efektívneho využívania zdrojov v Európe; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh povinných kritérií udržateľnosti, 
ktoré riešia nepresnosť predpokladu 
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nulovej bilancie emisií pre všetky zdroje 
biomasy, ktorý vedie k potenciálne veľmi 
neefektívnemu využívaniu zdrojov 
biomasy a negatívnemu vplyvu klímy na 
ovzdušie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. uznáva význam regionálnej a 
miestnej úrovne v otázkach klímy a 
energetiky; odporúča Komisii, aby 
podporovala regionálne a miestne úrovne 
v členských štátoch, najmä 
prostredníctvom cieleného rozvoja 
programov financovania v oblasti klímy a 
energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh bol presunutý do 
nového odseku 6a.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ a pokrok vo 
vykonávaní ekologickej politiky 
obstarávania v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ a umožnila zvýšenie 
záväzkov EÚ v oblasti skleníkových 
plynov v súlade s novými zisteniami, aby 
sa zabránilo len jednému cieľu znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2030, 
ktorý by viedol k tomu, že EÚ príde o 
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všetky podstatné hospodárske, sociálne a 
environmentálne prínosy, ktoré by 
vytvorili ambiciózne opatrenia zamerané 
na energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ; trvá na tom, aby 
Komisia vo svojom pripravovanom 
oznámení o klimaticko-energetickom 
balíku do roku 2030 nezaujala prístup len 
v oblasti emisií skleníkových plynov, ktorý 
nezohľadňuje nákladovo efektívny 
potenciál energetickej efektívnosti a 
nedokáže odstrániť prekážky energetickej 
efektívnosti nehospodárskeho charakteru; 
zdôrazňuje, že jeden cieľ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030 
neumožní EÚ, aby získala podstatné 
hospodárske, sociálne a environmentálne 
prínosy, ktoré vytvoria ambiciózne 
opatrenia zamerané na energetickú 
účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
energetickej efektívnosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby včas posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ v súvislosti s 
vykonávaním smernice 2012/27/EÚ o 
energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj 
úspor energie v EÚ v súvislosti s 
vykonávaním smernice 2012/27/EÚ o 
energetickej efektívnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 612
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. žiada Komisiu, aby sa zaviazala 
uskutočniť porovnávaciu štúdiu s cieľom 
analyzovať a zhodnotiť pokrok, ktorý 
dosiahla Európska únia v energetickej 
efektívnosti v porovnaní s inými 
kontinentmi a hlavnými konkurentmi; 
štúdia by mala preskúmať aj ciele a 
prístupy, ktoré stanovili iné 
krajiny/kontinenty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. poznamenáva, že indikatívne 
národné ciele týkajúce sa efektívnosti 
uverejnené v roku 2013, ktoré vyplývajú 
zo smernice EÚ o energetickej efektívnosti 
z roku 2012, jasne naznačujú, že tieto 
ciele nezvyšujú 20°% úroveň ambícií 
dohodnutých v EÚ; trvá na tom, že 
Komisia už nebude čakať s návrhom 
novej politiky a opatrení vrátane 
záväzného cieľa do roku 2020 týkajúceho 
sa efektívnosti a začlení záväzný cieľ 
týkajúci sa efektívnosti do svojho 
pripravovaného oznámenia o klimaticko-
energetickom balíku do roku 2030, aby sa 
zabezpečila koherencia medzi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. poznamenáva, že súčasný rámec EÚ 
v oblasti energetiky a zmeny klímy 
neodráža rozdiely vo využívané energie 
medzi mestami a vidieckymi oblasťami 
bez elektrickej siete; poznamenáva, že
niektoré energetické problémy sú 
naliehavejšie vo vidieckych oblastiach 
(nedostatočná energetická efektívnosť, 
energetické dostupnosť, vysoká uhlíková 
stopa tuhých a tekutých vykurovacích 
palív);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje význam miestnych a 
regionálnych iniciatív v oblasti klímy a 
energetiky, lebo môžu významne prispieť 
k zmierneniu úsilia jednotlivých štátov a 
prispieť k ďalšiemu rozvoju 
decentralizovanej výroby energie; 
podporuje Komisiu a členské štáty v tom, 
aby odstránili všetky prekážky, ktoré 
bránia miestnym a regionálnym orgánom 
plniť ciele EÚ v oblasti klímy a 
energetiky, a zabezpečili zavedenie 
vhodného finančného rámca;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 616
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
analyzovali nevyužitý potenciál energie z 
obnoviteľných zdrojov z hľadiska kúrenia 
a chladenia a preskúmali vzájomné 
prepojenie medzi rastúcim využívaním 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
vykonávaním smernice o energetickej 
efektívnosti a smernice o budovách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
energetickú stratégiu vidieka ako súčasť 
rámca v oblasti energetiky a zmeny klímy 
do roku 2030 s cieľom analyzovať 
niektoré konkrétne problémy, s ktorými sa 
stretávajú spotrebitelia energie mimo 
siete, a vypracovala súbor politických 
odporúčaní členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posúdili nevyužitý potenciál energie z 
obnoviteľných zdrojov v odvetví kúrenia 
a chladenia, ako aj vzájomné prepojenia 
medzi rastúcim využívaním energie z 
obnoviteľných zdrojov na jednej strane a 
vykonávaním smernice o energetickej 
efektívnosti a smernice o budovách na 
strane druhej, ako aj príležitosti, ktoré z 
nich vyplývajú,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala energetickú stratégiu vidieka 
ako súčasť rámca v oblasti energetiky a 
zmeny klímy do roku 2030 s cieľom 
posúdiť niektoré konkrétne problémy, s 
ktorými sa stretávajú spotrebitelia energie 
mimo siete, a zabezpečila súbor 
odporúčaní členským štátom;

Or. en


