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Pozmeňujúci návrh 620
Adina-Ioana Vălean

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Energetická bezpečnosť Energetická bezpečnosť a vnútorný trh s 
energiou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
pri využívaní výhod úspory energie a 
rozvoji inteligentnej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, preskúmanie a využívanie 
domácich zdrojov, a prostredníctvom 
zvýšeného využívania obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. zdôrazňuje, že bezpečnosť dodávok 
energie je dôležitým predpokladom pre 
európskych občanov a podniky; poukazuje 
na význam energetickej stratégie 
zameranej na zvýšenie energetickej 
bezpečnosti a hospodárskej a priemyselnej 
konkurencieschopnosti v EÚ, tvorbu 
pracovných miest, sociálne aspekty 
a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti pre všetkých 
Európanov za dostupné ceny energií
a hospodárskej a priemyselnej 
konkurencieschopnosti v EÚ, tvorbu 
kvalitných pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 625
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskeho 
a priemyselného rozvoja v EÚ, odolnosť 
voči globálnym šokom v oblasti 
energetiky, tvorbu pracovných miest, 
sociálne aspekty a environmentálnu 
udržateľnosť prostredníctvom opatrení, ako 
sú diverzifikácia trás dodávok, 
dodávateľov a zdrojov, a prostredníctvom 
zvýšeného využívania obnoviteľných 
zdrojov energie a využívania potenciálu 
úspor energie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Konrad Szymański, Herbert Reul
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom využívania 
vlastných zdrojov (vrátane zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov 
energie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a nákladovo efektívnych úspor energie 
prostredníctvom lepšej energetickej 
účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti, 
environmentálnej udržateľnosti, 
hospodárskej a priemyselnej 
konkurencieschopnosti, odolnosti voči 
globálnym šokom v oblasti energetiky, 
tvorbu pracovných miest, sociálne aspekty 
v EÚ prostredníctvom rôznych politík a
opatrení, ako sú diverzifikácia trás 
dodávok, dodávateľov a zdrojov, 
a prostredníctvom zvýšeného využívania 
potenciálu úspor energie EÚ, 
obnoviteľných zdrojov energie a 
inteligentnej infraštruktúry v oblasti 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
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využívania obnoviteľných zdrojov energie; využívania obnoviteľných zdrojov energie 
spolu s väčšou mierou stabilného a 
odosielaného základného zásobovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú vyššia 
energetická účinnosť a úspory energie,
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, vytvorenie skutočne 
prepojeného európskeho trhu s energiou
a prostredníctvom zvýšeného využívania 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
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prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a služieb v oblasti energetickej účinnosti a 
techník na strane dodávky aj dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a využívania obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú plné 
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diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

využitie dostupného potenciálu v oblasti 
úspor energie, diverzifikácia trás dodávok, 
dodávateľov a zdrojov, a prostredníctvom 
zvýšeného využívania obnoviteľných
zdrojov energie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 
aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov 
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov 
energie;

19. poukazuje na význam klimatického a 
energetického rámca do roku 2030 
zameraného na zvýšenie energetickej 
bezpečnosti a hospodárskej a priemyselnej 
konkurencieschopnosti v EÚ, tvorbu 
pracovných miest, sociálne aspekty 
a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú zvýšené 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
značné investície do energetickej 
účinnosti a diverzifikácia trás dodávok, 
dodávateľov a zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti a hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti 
v EÚ, tvorbu pracovných miest, sociálne 

19. poukazuje na význam energetickej 
stratégie zameranej na zvýšenie 
energetickej bezpečnosti EÚ, hospodárskej 
a priemyselnej konkurencieschopnosti, 
tvorbu pracovných miest, sociálne aspekty 
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aspekty a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov
a zdrojov, a prostredníctvom zvýšeného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie;

a environmentálnu udržateľnosť 
prostredníctvom opatrení, ako sú 
diverzifikácia trás dodávok, dodávateľa
a zdrojov, podpora energetickej účinnosti 
a zvýšené využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje potrebu zaistiť 
energetickú bezpečnosť a prípadne 
sebestačnosť EÚ, a to najmä 
prostredníctvom podpory energetickej 
účinnosti, úspory energie a obnoviteľných 
zdrojov energie, ktoré spolu s inými 
alternatívnymi zdrojmi energie prispejú k 
zníženiu závislosti od dovozu; berie na 
vedomie rastúci záujem o prieskum ložísk 
ropy a zemného plynu v Stredozemnom 
mori a v Čiernom mori; domnieva sa, že v 
kontexte politiky EÚ týkajúcej sa ropných 
a plynových vrtov v mori by sa mal klásť 
dôraz na prevenciu potenciálnej 
nebezpečnosti a vymedzenie výhradných 
hospodárskych zón (EEZ) v príslušných 
členských štátoch a príslušných tretích 
krajinách v súlade s Dohovorom 
Organizácie Spojených národov o 
morskom práve, ktorý podpísala všetky 
členské štáty aj EÚ samotná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poznamenáva, že sieťová 
infraštruktúra, riadenie sietí a trhové 
pravidlá sa v súčasnosti zameriavajú na 
potreby jadrových elektrární a elektrární 
na fosílne palivá, čo vedie k tomu, že 
novšie technológie, ako sú napríklad 
obnoviteľné zdroje energie, budú 
predstavovať konkurenčnú nevýhodu; 
žiada o pružnejšie využívanie systému 
dodávok energie a jeho prispôsobenie 
rastúcemu podielu obnoviteľných energií 
s cieľom zaistiť maximálnu nákladovú 
účinnosť a bezpečnosť dodávok energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 638
Adina-Ioana Vălean

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. víta nedávne prijatie nariadenia 
347/2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru, 
ktoré zjednodušuje vybudovanie 
cezhraničnej energetickej prenosovej 
infraštruktúry v rámci EÚ, a to 
poskytovaním regulačnej a finančnej 
podpory prostredníctvom stimulov, 
rýchlejších a transparentných postupov 
vydávania povolení, pravidiel 
cezhraničného prerozdeľovania nákladov 
a optimalizácie pákového efektu 
verejného a súkromného financovania v 
Európskej únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 639
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že bezpečnosť dodávok je 
obzvlášť neistá vtedy, ak dovoz pochádza z 
niekoľkých rôznych krajín; zdôrazňuje, že 
nízka rozmanitosť zdrojov energie môže 
vytvárať pre EÚ problémy v oblasti 
vonkajších vzťahov, najmä vtedy, ak je 
dovoz závislý od politicky nestabilných 
alebo nedemokratických režimov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Adina-Ioana Vălean

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. víta prijatie nariadenia o nástroji 
Spájame Európu, ktorý má mimoriadny 
význam, pokiaľ ide o pokrytie veľkého 
množstva investícií do európskych 
energetických infraštruktúr, ktoré sú 
potrebné na dokončenie jednotného trhu; 
zdôrazňuje, že nové mechanizmy 
financovania maximalizujú využívanie 
finančných nástrojov a vytvoria pákový 
efekt pomocou čo najúčinnejšieho 
využitia verejných finančných 
prostriedkov a prilákaním súkromných 
investícií;

Or. en



PE523.089v01-00 14/84 AM\1009827SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu 
a využívanie týchto zdrojov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty si pri 
dosahovaní bezpečnosti dodávok môžu 
vybrať svoj národný energetický mix a 
môžu využiť všetky svoje miestne zdroje 
energie v súlade so želaniami svojich 
občanov a s politikami, ktorými sa 
zabezpečuje bezpečné a udržateľné 
skúmanie, ťažba a využívanie týchto 
zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 643
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu 
a využívanie týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok
schopné využiť všetky udržateľné zdroje 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. odporúča, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
uprednostniť politiky, ktorými sa 
zabezpečuje bezpečné a udržateľné 
skúmanie, ťažba a využívanie domácich
zdrojov energie, a zabezpečia sa pravidlá 
na posúdenie vplyvu na životné prostredie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 645
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 

20. zdôrazňuje, že EÚ musí plne využiť 
potenciál všetkých obnoviteľných zdrojov
energie, ktoré majú členské štáty EÚ k 
dispozícii;
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a udržateľné skúmanie, ťažbu 
a využívanie týchto zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažba a využívanie 
týchto zdrojov so zreteľom na škodlivé 
dôsledky hydraulického štiepenia v oblasti 
verejného zdravia a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné slobodne si vybrať svoj 
energetický mix a využiť všetky svoje 
miestne zdroje energie (vrátane 
nekonvenčných uhľovodíkových zdrojov 
energie, ako je bridlicový plyn) v súlade 
s politikami, ktorými sa zabezpečuje 
bezpečné a udržateľné skúmanie, ťažba, 
výroba a využívanie týchto zdrojov a 
súvisiacich produktov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu 
a využívanie týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje obnoviteľné 
zdroje a zdroje energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne zdroje 
energie v súlade s politikami, ktorými sa 
zabezpečuje bezpečné a udržateľné 
skúmanie, ťažbu a využívanie týchto 
zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť svoje miestne zdroje 
energie v súlade s politikami, ktorými sa 
zabezpečuje bezpečné a udržateľné 
skúmanie, ťažba a využívanie týchto 
zdrojov za predpokladu, že sú zlučiteľné s 
dlhodobými cieľmi Európy týkajúcimi sa 
zmeny klímy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 650
Georgios Koumoutsakos
Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažba a využívanie 
týchto zdrojov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zvýšený význam skúmania 
ložísk ropy a zemného plynu, najmä vo 
východnej časti Stredozemného mora a 
tým aj potrebu vymedzenia výhradných 
hospodárskych zón v tejto oblasti v súlade 
s Dohovorom Organizácie Spojených 
národov o morskom práve (UNCLOS);

Or. el

Pozmeňujúci návrh 651
Inés Ayala Sender
Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov; domnieva sa, že na tento 
účel je nevyhnutné, aby členské štáty a 
EÚ vypracovali podporné politiky, ktoré 
zabezpečia dodávku domácich zdrojov 
energie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 652
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami,
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie 
týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok a 
prípadnej vlastnej udržateľnosti schopné 
využiť všetky svoje miestne zdroje energie 
v súlade s politikami, ktorými sa 
zabezpečuje bezpečné a udržateľné 
skúmanie, ťažba a využívanie týchto 
zdrojov; zdôrazňuje preto význam 
preskúmania ložísk ropy a zemného plynu 
vo východnej časti Stredozemného mora, 
ktoré by mohli z dlhodobého hľadiska 
podporiť energetickú sebestačnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť 
pri dosahovaní bezpečnosti dodávok 
schopné využiť všetky svoje miestne 
zdroje energie v súlade s politikami, 
ktorými sa zabezpečuje bezpečné 
a udržateľné skúmanie, ťažbu
a využívanie týchto zdrojov;

20. zdôrazňuje, že dosahovanie 
bezpečnosti dodávok sa rieši 
prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
energetickej účinnosti a dokončenia 
vnútorného trhu s energiou, ktoré sa 
považujú na možnosti bez negatívnych 
dôsledkov, a že skúmanie, ťažba
a využívanie domácich zdrojov energie 
musia byť v súlade s politikou 
dodržiavania bezpečných, udržateľných a 
ekologických postupov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 654
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. konštatuje, že pri využívaní 
akýchkoľvek domácich zdrojov energie v 
prípade cezhraničných regiónov je 
potrebné zvážiť a posúdiť potenciálny 
negatívny vplyv, ktorý by mohol nastať na 
území susediacich krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
tretie strategické preskúmanie 
energetickej politiky a budúce európske 
záväzky v oblasti klímy založila na 
aktualizovaných údajoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
so zreteľom na vnútorný trh so zemným 
plynom preskúmali všetky zmluvy o 
dodávkach plynu založené na zastaraných 
mechanizmoch stanovovania cien, najmä 
na zásade indexácie ropy, ktoré prinášajú 
vysoké ceny pre spotrebiteľov, a naliehavo 
žiada Komisiu, aby poskytla pomoc pri 
hľadaní možností, ako tieto zmluvy znovu 
prerokovať, a to nielen z hľadiska ich 
predĺženia; zdôrazňuje potrebu vyvinúť a 
podporovať všetky produkty a 
mechanizmy zamerané na posilnenie 
krátkodobých kapacít v oblasti 
obchodovania s plynom; zdôrazňuje, že 
uvedené opatrenia majú kľúčový význam 
pre zabezpečenie skutočnej 
konkurencieschopnosti v oblasti cien 
plynu dodávaného všetkým spotrebiteľom 
na vnútornom trhu s plynom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. zdôrazňuje, že rozvoj vlastných 
zdrojov povedie k tomu, že v EÚ začnú 
vznikať nové obchodné strediská 
a krátkodobé trhy s plynom a elektrinou, 
čo bude pre EÚ a jej členské štáty 
predstavovať reálnu príležitosť, aby 
určovali vlastné ceny energie, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 658
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní 
právnych predpisov týkajúcich sa 
hydraulického štiepenia zahrnula povinné 
posúdenie vplyvu na životné prostredie v 
prípade skúmania výskytu aj ťažby 
bridlicového plynu; okrem toho 
zdôrazňuje, že neexistuje dostatok údajov 
o chemických látkach, ktoré boli použité 
počas procesu hydraulického štiepenia; 
vyzýva preto Komisiu, aby pri predkladaní 
takýchto právnych predpisov zabezpečila 
transparentnosť údajov týkajúcich sa 
týchto chemických látok s cieľom zaistiť 
čo najvyššiu úroveň verejného zdravia a 
ochrany životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a 
zdôrazňuje potrebu vytvorenia 
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výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

vzájomného prepojenia v oblasti 
energetiky medzi všetkými členskými 
štátmi a vyzýva na ďalšiu podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; zdôrazňuje, že na tento účel je 
potrebné rozšíriť energetickú 
infraštruktúru na všetky úrovne sietí, 
rozšíriť infraštruktúru IT, urobiť viac na 
podporu výskumu a vývoja a urýchlene 
zaviesť európsku štandardizáciu; ďalej sa 
domnieva, že dokončenie infraštruktúry 
supersústav EÚ spájajúcej sever, juh, 
východ a západ umožní EÚ najlepšie 
využiť relatívne výhody každého členského 
štátu, a vyzýva na ďalšiu podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
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solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

energie s väčšou účasťou 
prevádzkovateľov distribučnej siete, a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, 
že sa musí zabezpečiť rozšírenie a 
modernizácia energetickej infraštruktúry, 
lepšia spolupráca medzi 
prevádzkovateľmi prenosného systému a 
intenzívna, transparentná, koordinovaná 
a včasná účasť všetkých zainteresovaných 
strán; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav a 
zemného plynu EÚ spájajúcej sever, juh, 
východ a západ umožní EÚ najlepšie 
využiť relatívne výhody každého členského 
štátu, a vyzýva na ďalšiu podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
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zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu účinnú a udržateľnú podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
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odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu;
zdôrazňuje veľký veterný potenciál 
Severného mora; zdôrazňuje význam 
príbrežnej energetickej rozvodnej siete v 
Severnom mori s cieľom umožniť 
nákladovo efektívne využívania 
obnoviteľných zdrojov energie v 
Severnom mori; v tejto súvislosti uznáva 
význam iniciatívy príbrežnej energetickej 
rozvodnej siete krajín ležiacich pri 
Severnom mori a vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby jej poskytli väčší význam a 
podporu; vyzýva na ďalšiu podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
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zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
Adina-Ioana Vălean

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná 
silná koordinácia medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a 
ako by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 

21. zdôrazňuje, že EÚ by mala 
presadzovať svoje ciele v oblasti 
energetickej bezpečnosti zabezpečením 
rýchleho dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu; 
zdôrazňuje, že je potrebná lepšia
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť;
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mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľov
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
jednou z hlavných priorít rozvinúť model 
vzájomnej energetickej previazanosti 
medzi členskými štátmi zabezpečením 
rýchleho dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť, keďže
vnútroštátne rozhodnutia v oblasti 
energetickej politiky môžu ovplyvniť 
ostatné členské štáty; navrhuje, že by bolo 
žiaduce určiť, či a ako sa odborné 
skúsenosti a zariadenia Agentúry pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER) môžu využiť pri 
vykonávaní týchto úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
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v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na 
skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu 
ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, 
že by bolo žiaduce určiť, či a ako by sa 
odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) mohli využiť 
pri vykonávaní týchto úloh;

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti rámca udržateľnej energie je 
potrebné zamerať sa na model spolupráce
medzi členskými štátmi zabezpečením 
rýchleho dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry EÚ spájajúcej 
sever, juh, východ a západ umožní EÚ 
najlepšie využiť relatívne výhody každého 
členského štátu, a vyzýva na ďalšiu 
podporu decentralizovanej výroby, 
mikrovýroby a spoločenstvom vlastnenej
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr na úrovni distribúcie, ako aj 
programy reakcie na ukladanie a dopyt, 
ktoré na miestnej úrovni umožňujú 
vyváženie dodávky a dopytu vo všetkých 
členských štátoch; preto zdôrazňuje, že je 
potrebný ďalší rozvoj vplyvných 
makroregionálnych trhov v EÚ, ako sú 
trhy Nord Pool alebo Central West, ktoré 
posilnia spoluprácu medzi susediacimi 
krajinami z hľadiska výmeny právomocí, 
rozvoja infraštruktúry, vyváženie dodávok 
a dopytu, ako aj skladovania; žiada o 
silnú koordináciu medzi politikami 
členských štátov a že je potrebné spoločné 
konanie, solidarita a transparentnosť so 
zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a ako 
by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ 
spájajúcej sever, juh, východ a západ 
umožní EÚ najlepšie využiť relatívne 
výhody každého členského štátu, a vyzýva 
na ďalšiu podporu decentralizovanej 
výroby a mikrovýroby energie a 
inteligentných energetických infraštruktúr 
vo všetkých členských štátoch; preto 
zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských 
štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom 
na skutočnosť, že vnútroštátne 
rozhodnutia v oblasti energetickej politiky 
môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; 
navrhuje, že by bolo žiaduce určiť, či a 
ako by sa odborné skúsenosti a zariadenia 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
mohli využiť pri vykonávaní týchto úloh;

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa 
EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je 
potrebné zamerať sa na model vzájomnej 
energetickej previazanosti medzi 
členskými štátmi zabezpečením rýchleho 
dokončenia vnútorného trhu EÚ 
s energiou, najmä vrátane vybudovania 
vzájomných prepojení a odstránenia 
cezhraničných prekážok; ďalej sa 
domnieva, že dokončenie infraštruktúry 
supersústav EÚ spájajúcej sever, juh, 
východ a západ umožní EÚ najlepšie 
využiť relatívne výhody každého členského 
štátu, a vyzýva na ďalšiu podporu 
decentralizovanej výroby a mikrovýroby 
energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že EÚ by si mala 
zachovať svoj vysoký politický profil so 
zreteľom na udeľovanie licenčný práv na 
vrty a vymedzenie výhradných 
hospodárskych zón (EEZ), a že EÚ by sa v 
spolupráci s príslušnými členskými štátmi 
mala snažiť o predchádzanie  
medzinárodným nezhodám; uznáva, že 
ochrana námorných hraníc Európy je pre 
EÚ a členské štáty výzvou; zdôrazňuje, že 
energia by sa mala využívať ako hnacia 
sila pre environmentálnu integritu, 
spoluprácu a stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje potrebu oddelenia 
a deregulácie európskych energetických 
trhov na zabezpečenie hospodárskej 
súťaže a dodávok elektriny za čo najnižšiu 
cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že aktívne lesné 
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hospodárstvo, ktoré prispieva k rastu a 
tým aj k absorbovaniu oxidu uhličitého, je 
dôležitým a nákladovo efektívnym 
spôsobom, ako prispieť k dosiahnutiu 
cieľov v oblasti klímy; poznamenáva, že 
pre každý extra kubický meter lesa 
získaného pomocou aktívnej kultivácie 
tento les absorbuje približne 1,3 tony 
oxidu uhličitého, čo sa rovná emisiám z 
riadenia motorového vozidla na 10 000 
kilometrov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby navrhli stimuly pre vlastníkov 
lesov s cieľom aktívne prispieť k zvýšeniu 
prínosu pre klímu, napríklad zameraním 
sa na regionálne opatrenia, ktoré zvýšia 
lesnú produkciu a absorpciu oxidu 
uhličitého;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína závery Európskej rady z 
roku 2002, ktorá stanovila nezáväzný cieľ
vzájomného prepojenia elektrickej energie 
vo výške 10 % národnej inštalovanej 
výrobnej kapacity, ktorá sa má dosiahnuť 
do roku 2005; zdôrazňuje, že väčšine 
členských štátov sa tento cieľ nepodarilo 
dosiahnuť; domnieva sa, že väčšia miera 
prepojenia uľahčí cezhraničný obchod a 
zvýši vyrovnávaciu kapacitu EÚ, čo 
povedie k nákladovo efektívnejšej 
integrácii obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies
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Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu, aby do svojich 
cieľov pre rámec pre klímu a energetiku 
na rok 2030 zahrnula záväzný cieľ alebo 
súbor cieľov týkajúcich sa prepojenia 
elektrickej infraštruktúry založený na 
analýze porovnateľných výhod každého 
členského štátu v oblasti obnoviteľnej 
energie a s cieľom dokončiť 
infraštruktúru supersústav EÚ spájajúcu 
severj, juh, východ a západ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. poukazuje na význam zosúladenia 
tempa investícií v oblasti energetickej 
infraštruktúry s investíciami do 
obnoviteľných zdrojov energie a 
ostatných zdrojov energie; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu prenosu energie do rámca 
na rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 21 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. zdôrazňuje, že európska podpora 
zohráva významnú úlohu pri 
zjednodušení vybudovania cezhraničnej 
energetickej prenosovej infraštruktúry v 
rámci EÚ; povzbudzuje Komisiu a členské 
štáty, aby zjednodušili cezhraničné 
investície prostredníctvom politickej a 
finančnej podpory, ako aj diskusie o 
stimuloch a regulačných režimoch; 
zdôrazňuje potrebu podpory súdržných a 
účinných režimov udeľovania povolení 
pre investície do infraštruktúry v rámci 
Európy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu 
trhu s elektrickou energiou a plynom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu 
trhu s elektrickou energiou a plynom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
alebo zneužívania trhu a to, aké dôležité je 
zabezpečiť, aby nevznikli nové prekážky 
pre integráciu trhu s elektrickou energiou 
a plynom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Niki Tzavela
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene vykonali tretí 
legislatívny balík o vnútornom trhu a 
odstránili akékoľvek existujúce narušenie 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom; žiada o 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti energie vo 
všetkých členských štátoch EÚ, ktoré má 
Európska komisia zabezpečiť 
prostredníctvom súdržných opatrení s 
cieľom zabezpečiť kompletne 
integrovaný, konkurencieschopný a 
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užívateľsky priaznivý vnútorný trh s
energiou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu 
trhu s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom; 
zdôrazňuje, že zrušenie regulovaných cien 
pre konečného spotrebiteľa v celej EÚ je 
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nevyhnutné pre dokončenie vnútorného 
trhu s energiou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 682
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom; 
zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť 
štrukturálne narušenie trhu, ktoré 
neprispieva k väčšej udržateľnosti nášho 
energetického mixu, ako sú súčasné 
fosílne palivá, dotácie na jadrovú energiu 
a nedostatok transparentnosti trhu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o 
presadzovanie vykonávania tretieho 
energetického balíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou a 
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zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

narušenia trhu, ako sú dotácie na fosílne 
palivá, zostávajú jednou z hlavných 
prekážok dokončenia jednotného trhu; 
zdôrazňuje význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a zlyhaní trhu a to, 
aké dôležité je predísť vytvoreniu nových 
prekážok pre integráciu trhu s elektrickou 
energiou a plynom, ako sú neúplná 
implementácia vnútorného trhu s 
energiou, ktorá ohrozuje niektoré typy 
zdrojov zabezpečujúce rovnováhu; trvá na 
tom, že v budúcnosti by sa flexibilita 
systému energie, či už národného alebo 
európskeho, vytváranie alebo reakcia na 
vzájomné prepojenie/dopyt mali 
zabezpečovať transparentným a 
spravodlivým spôsobom; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojich návrhoch na rok 2030 
zohľadnila formu trhu s cieľom zlepšiť 
obchodovanie s elektrinou a vytvoriť 
transparentné vyváženie a podporné 
služby siete na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že nedostatočné 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou 
zostáva jednou z hlavných prekážok 
dokončenia jednotného trhu; zdôrazňuje 
význam odstránenia zvyšných 
problematických miest a výskytov zlyhaní 
trhu a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby 
nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

22. vyzýva členské štáty, aby včas a v plnej 
miere implementovali a uplatňovali 
právne predpisy týkajúce sa vnútorného 
trhu s energiou s cieľom odstrániť všetky 
zostávajúce prekážky na dokončenie 
jednotného trhu; zdôrazňuje význam 
odstránenia zvyšných problematických 
miest a výskytov zlyhaní trhu a to, aké 
dôležité je zabezpečiť, aby nevznikli nové 
prekážky pre integráciu trhu s elektrickou 
energiou a plynom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. uznáva, že budúca európska 
energetická sieť by mala byť schopná 
zvládnuť rýchle zmeny a vysporiadať sa s 
variabilnou výrobou energie 
pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov; 
zdôrazňuje význam flexibilných sietí a 
rôznych výrobných kapacít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že decentralizovanejší 
energetický systém, ktorý do istej miery 
vychádza zo zásady kombinovanej výroby 
tepla a elektriny, môže pomôcť znížiť 
problémy, ktorým čelia elektrické siete 
vzhľadom na režim prevádzky takýchto 
systémov, ktorý je riadený dopytom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Anne Delvaux
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. konštatuje, že podpora EÚ je 
nevyhnutná na zjednodušenie 
vybudovania cezhraničnách 
energetických prenosných infraštruktúr; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby takéto 
investície zjednodušili a lepšie ich 
koordinovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Rachida Dati
Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších a transparentných cien 
energie, mali by byť riadne chránení 
a presne informovaní zabezpečením 
jednoduchého prístupu k informáciám; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo 
najskôr dokončili vnútorný trh, dosiahli 
bezpečnosť dodávok a prepojenie sietí, ako 
sa požaduje v článku 194 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 689
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
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a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, zaviedli mechanizmus na ochranu 
proti energetickej chudobe, dosiahli 
bezpečnosť dodávok a prepojenie sietí, ako 
sa požaduje v článku 194 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 690
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní a 
upozornení zabezpečením jednoduchého a 
transparentného prístupu k informáciám; 
venuje pozornosť významu súčasného 
zvyšovania informovanosti v oblasti 
energie s cieľom podporiť zodpovednú 
spotrebu energie; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby čo najskôr dokončili 
vnútorný trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 691
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 23



AM\1009827SK.doc 43/84 PE523.089v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – jednotlivci, najmä tí 
najzraniteľnejší v spoločnosti, MSP, ako 
aj priemysel – by mali byť riadne chránení, 
presne informovaní zabezpečením 
jednoduchého prístupu k informáciám a 
ich expozícia voči rastúcim a čoraz viac 
volatilným cenám energie by mala byť 
riadená; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby čo najskôr dokončili vnútorný trh, 
dosiahli bezpečnosť dodávok a prepojenie 
sietí, ako sa požaduje v článku 194 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje 
v článku 194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z transparentných cien energie a
mali by byť presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám a zjednodušením 
vytvorenia a riadenia občianskych 
iniciatív prostredníctvom združení; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr 
dokončili vnútorný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších nákladov na energiu 
vďaka vyššej energetickej účinnosti a z 
dlhodobého hľadiska obnoviteľných 
zdrojov energie, ako aj z jednoduchého 
prístupu k informáciám; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby čo najskôr dokončili 
vnútorný trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z čo najnižších a 
transparentných nákladov na energiu a
cien energie, mali by byť riadne chránení 
a presne informovaní zabezpečením 
jednoduchého prístupu k informáciám; 
žiada Komisiu a členské štáty, aby 
naliehavo dokončili vnútorný trh, dosiahli 
bezpečnosť dodávok a prepojenie sietí, ako 
sa požaduje v článku 194 ZFEÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 695
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; poznamenáva, že ich 
expozícia voči riziku z dôvodu rastúcich a 
čoraz viac volatilným cenám energie môžu 
spôsobiť sociálno-hospodárske ťažkosti a 
mali by sa riešiť; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby čo najskôr dokončili 
vnútorný trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 
194 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Ioannis A. Tsoukalas
Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje v článku 

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; je to dôležité najmä v 
záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov energie, najmä v tých 
členských štátoch, v ktorých bol vplyv 
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194 ZFEÚ; hospodárskej krízy najväčší; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr 
dokončili vnútorný trh, dosiahli 
bezpečnosť dodávok a prepojenie sietí, ako 
sa požaduje v článku 194 ZFEÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby čo najskôr dokončili vnútorný 
trh, dosiahli bezpečnosť dodávok 
a prepojenie sietí, ako sa požaduje 
v článku 194 ZFEÚ;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia 
energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé 
a stredné podniky a priemysel – sú jadrom 
vnútorného trhu s energiou, a že by mali 
mať osoh z nižších cien energie, mali by 
byť riadne chránení a presne informovaní 
zabezpečením jednoduchého prístupu 
k informáciám; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby venovali osobitnú pozornosť 
energetickej chudobe a navrhli osobitnú 
stratégiu, ktorá bude obsahovať opatrenia 
zamerané na riešenie energetickej 
chudoby, vrátane zabezpečenia 
osvedčených postupov, ktoré možno šíriť, 
a využívania štatistík a ukazovateľov, 
vrátane celoeurópskej definície 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva na bezpečné, stabilné a 
cenovo dostupné európske dodávky 
energie pre všetkých Európanov; okrem 
toho konštatuje, že proti energetickej 
chudobe sa musí bojovať prostredníctvom 
účinných stratégií; poukazuje na to, že v 
tejto oblasti by mohli byť užitočné výmeny 
osvedčených postupov medzi členskými 
štátmi EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje, že vysoké európske ceny 
energie nevedú k nižším globálnym 
emisiám a namiesto toho viedli k 
zhoršeniu konkurenčnej pozície 
európskeho priemyslu; zdôrazňuje, že je 
potrebné nájsť spôsob, ako znížiť ceny 
energie a zároveň znížiť globálne emisie; 
zdôrazňuje, že dostupnosť cenovo 
dostupnej energie pre všetkých by mala 
byť pre EÚ prioritou a mala by sa chápať 
ako súčasť politických cieľov v oblasti 
udržateľnosti, bezpečnosti dodávok a 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje, že EÚ potrebuje súdržnú 
politiku, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť 
energie s cieľom zabezpečiť, aby bola 
modernizácia trhov a infraštruktúry v 
súlade s potrebami občanov, a aby boli 
vynaložené investície transparentné a 
zodpovedné; zdôrazňuje, že náklady na 
energetickú politiku by sa mali vrátiť čo 
najtransparentnejším spôsobom; 
pripomína, že by sa mala podporiť účasť 
spotrebiteľov a že v rámci posúdenia 
distribučného vplyvu EÚ a vnútroštátnych 
politík by sa malo jasne rozlišovať medzi 
jednotlivými skupinami spotrebiteľov, aby 
bolo tieto iniciatívy možné upraviť tak, 
aby poskytli čo najväčšiu šancu na 
úspech;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. domnieva sa, že energetickej chudobe 
by sa mala venovať osobitná pozornosť; 
trvá na tom, že energia by mala byť 
dostupná pre všetkých, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, ako aj miestne úrady a 
príslušné sociálne subjekty, aby 
spolupracovali na riešeniach upravených 
na situácie, ako je chudoba, pokiaľ ide o 
elektrinu a teplo, s osobitným dôrazom na 
ohrozené nízkopríjmové domácnosti, ktoré 
sú vyššími cenami energií najviac 
postihnuté;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. poznamenáva, že energia je základná 
služba, na ktorú sa vzťahuje protokol 
č. 26 o službách všeobecného záujmu, 
ktorý tvorí prílohu k Lisabonskej zmluve, 
a podľa ktorého je potrebná vysoká miera 
dostupnosti; zdôrazňuje, že rámec na rok 
2030 musí zahŕňať zásadu dostupnosti a 
predchádzať diskriminácii zraniteľných 
spotrebiteľov, najmä tých, ktorí majú 
nízky príjem; preto žiada, aby Komisia 
udelila väčšiu prioritu sociálno-
hospodárskeho rozmeru udržateľnosti a 
zaviedla opatrenia zamerané na riešenie 
distribučného vplyvu týchto politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie 
dopytu v časoch špičky a v časoch 
(politických alebo technologických) 
problémov a že sa musí zabezpečiť 
a udržiavať nadmerná kapacita alebo 
rezerva; poukazuje na potrebu 

vypúšťa sa
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skladovania a väčšej pružnosti sústavy 
ako odpoveď na prerušovanú povahu
niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočne pružná kapacita na uspokojenie 
dopytu v časoch špičky a v časoch 
(politických alebo technologických) 
problémov a že sa musí zabezpečiť 
a udržiavať nadmerná kapacita alebo 
rezerva či riadenie dopytu; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Catherine Trautmann
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť alebo udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva prostredníctvom 
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potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

mechanizmov na prepojenie kapacít, ktoré 
sú účinné, transparentné, technologicky 
neutrálne a nediskriminačné; poukazuje 
na potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 706
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov; 
zdôrazňuje potrebu nezávislosti tretích 
krajín a správneho množstva rezerv, ako 
aj opatrení týkajúcich sa energetickej 
účinnosti, riadenia dopytu, vzájomného 
prepojenia, inteligentných distribučných 
sietí a skladovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky, ako aj v časoch 
politických alebo technologických 
problémov a že sa musí zabezpečiť 
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kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

a udržiavať nadmerná kapacita a rezerva; 
poukazuje na potrebu skladovania energie
a v prípade potreby rezervných kapacít a 
väčšej pružnosti a dynamiky sústavy ako 
odpoveď na prerušovanú povahu 
niektorých obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 708
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; okrem toho 
konštatuje, že všetky možnosti, ktoré boli 
pôvodne dostupní, napríklad investície do 
infraštruktúry alebo užšia spolupráca, by 
sa mali využiť na podporu obnoviteľných 
energií s cieľom zabezpečiť energetické 
dodávky Európy; poukazuje na potrebu 
skladovania a väčšej pružnosti sústavy ako 
odpoveď na prerušovanú povahu 
niektorých obnoviteľných zdrojov energie; 
zdôrazňuje, že je čoraz viac potrebný 
stabilný politický rámec, ktorý poskytne 
hospodárske záruky týkajúce sa 
dostupnosti týchto rezerv; žiada, aby sa 
forma trhu prispôsobila dlhodobým 
cieľom Únie týkajúcim sa politiky v 
oblasti energie a klímy, a aby sa umožnila 
integrácia techonológií z obnoviteľných 
zdrojov, čo zároveň prispeje k vytvoreniu 
úplného vnútorného trhu s energiou;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 709
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania, zdrojov záložného 
napájania, ktoré možno urýchlene 
spustiť, a väčšej pružnosti sústavy ako 
odpoveď na prerušovanú povahu 
niektorých obnoviteľných zdrojov energie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok energie musí 
existovať dostatočná kapacita na 
uspokojenie dopytu v časoch špičky 
a v časoch (politických alebo 
technologických) problémov a že sa musí 
ekonomicky účinným spôsobom
zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita 
alebo rezerva; poukazuje na potrebu 
skladovania, flexibilných rezerv palív 
(napríklad plynu) a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie (najmä solárnej a veternej);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 711
Inés Ayala Sender
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva, najmä 
prostredníctvom domácich zdrojov 
energie; poukazuje na potrebu skladovania 
a väčšej pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 712
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam 
preskúmania primeranosti systému 
vnútroštátnych výrobných kapacít z 
krátkodobého a dlhodobého hľadiska, so 
zreteľom na všetky zdroje pružnosti, ktoré 
by mohli prispieť k primeranosti systému 
pred posúdením vhodnosti výroby; v tejto 
súvislosti vyzýva na ďalšie úsilie o rozvoj 
a zavádzanie dodatočných zdrojov 
pružnosti, ako sú technológie skladovania 
energie a schopnosť reagovať na strane 
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dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že musí existovať 
dostatočne pružná kapacita na uspokojenie 
dopytu v časoch špičky; poukazuje na 
potrebu riešení na strane dopytu, ako sú 
opatrenia týkajúce sa energetickej 
účinnosti, skladovania, programov 
reakcie na dopyt, väčšej kapacita 
prepojenia na regionálnej úrovni, ako aj 
flexibilných obnoviteľných zdrojov 
pripojených do inteligentných 
distribučných sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 

24. poznamenáva, že bezpečnosť dodávok 
energie ja hlavným prvkom bezpečnosti 
európskych dodávok; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie; poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
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povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy z dôvodu zvýšeného dopytu veľmi 
povahu niektorých nedostatočných 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočne stabilná kapacita na 
uspokojenie dopytu v časoch špičky 
a v časoch (politických alebo 
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musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

technologických) problémov a že sa musí 
zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita 
alebo rezerva; poukazuje na potrebu 
skladovania, rezervných kapacít a väčšej 
pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 717
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočne stabilná kapacita na 
uspokojenie dopytu v časoch špičky 
a v časoch (politických alebo 
technologických) problémov a že sa musí 
zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita 
alebo rezerva; poukazuje na potrebu 
skladovania, rezervných kapacít a väčšej 
pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie; preto 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenie týkajúce sa používania a
zavádzania všetkých zdrojov pružnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie 
dopytu v časoch špičky a v časoch
(politických alebo technologických) 
problémov a že sa musí zabezpečiť 
a udržiavať nadmerná kapacita alebo 
rezerva; poukazuje na potrebu skladovania 
a väčšej pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočne pružná rovnováha v čase 
špičky dopytu a (politických alebo 
technologických) problémov a že pružnosť 
sa môže efektívne poskytovať 
prostredníctvom cezhraničného 
obchodovania a vzájomného prepojenia, 
účinnejšieho využívania existujúcich 
nadmerných kapacít a pružných 
elektrární, ako aj riadenia na strane 
dopytu; poukazuje na potrebu skladovania 
a väčšej pružnosti sústavy ako odpoveď na 
rozmanitosť niektorých obnoviteľných 
zdrojov energie a s cieľom zosúladiť 
rôzne dodávky s pružným dopytom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 719
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita v časoch špičky
dopytu, ako aj v časoch politických alebo 
technologických problémov a že sa musí 
zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita 
a rezerva; poukazuje na potrebu 
skladovania kapacít energie a väčšej 
pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 720
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie
dopytu v časoch špičky a v časoch 
(politických alebo technologických)
problémov a že sa musí zabezpečiť 
a udržiavať nadmerná kapacita alebo 
rezerva; poukazuje na potrebu skladovania 
a väčšej pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
pružnosť s cieľom uspokojiť dopyt
v časoch špičky a v časoch problémov; 
poukazuje na potrebu rozvoja technológií 
na riadenie dopytu, zvýšenia kapacity 
prepojenia a skladovania a väčšej 
pružnosti sústavy ako odpoveď na rôznu
prerušovanú povahu niektorých 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 721
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie
bezpečnosti dodávok musí existovať
dostatočne pružná kapacita na uspokojenie 
dopytu v časoch špičky a v časoch 
(politických, technických alebo 
ekonomických) problémov a že sa musí 
zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita,
rezerva a kapacita skladovania, a riadenie 
dopytu; poukazuje na potrebu primeraných 
kapacít skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie; poznamenáva, že výskum, vývoj a 
inovácie v oblasti technológií a aplikácií 
skladovania budú zohrávať dôležitú 
úlohu pri zabezpečení úspešnej integrácie 
elektriny prerušovanej povahy z 
obnoviteľných zdrojov energie do sústavy;



PE523.089v01-00 60/84 AM\1009827SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok musí existovať 
dostatočná kapacita na uspokojenie dopytu 
v časoch špičky a v časoch (politických 
alebo technologických) problémov a že sa 
musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná 
kapacita alebo rezerva; poukazuje na 
potrebu skladovania a väčšej pružnosti 
sústavy ako odpoveď na prerušovanú 
povahu niektorých obnoviteľných zdrojov 
energie a vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti predložila konkrétne návrhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. poznamenáva, že fyzická integrácia 
energetickej infraštruktúry medzi 
členskými štátmi EÚ je podmienkou pre 
riadne fungovanie trhov s energiou; 
domnieva sa, že stabilný regulačný režim 
podporujúci dlhodobé investície do 
energetickej infraštruktúry je nevyhnutná 
na urýchlené zavádzanie infraštruktúry, 
čo bude mať vzhľadom na rok 2030 a po 
ňom prínos pre všetkých účastníkov trhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. pripomína plán Komisie postupu v 
energetike, v ktorom sa uvádza, že „pre 
transformáciu energetického systému 
bude rozhodujúci plyn“, a že v tejto 
súvislosti uznáva potenciál zemného 
plynu zabezpečiť v rámci systému 
dodávok energie variabilitu a pružnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 725
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a ich dodávky energie závisia 
nečlenských krajín EÚ a platia vyššie 
ceny za energiu, čo má nepriaznivý vplyv 
na ich konkurencieschopnosť a v dôsledku 
čoho sú zraniteľnejšie voči vonkajšiemu 
politickému a ekonomickému tlaku; 
poukazuje na to, že bez značných investícií 
do infraštruktúry záväzok Európskej rady, 
že žiadny členský štát nebude v roku 2015
izolovaný od sietí EÚ, nemôže byť splnený 
v prípade týchto členských štátov; v tejto 
súvislosti uprednostňuje rýchle dokončenie 
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vnútorného trhu s energiou;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí, sú naďalej závislé od jedného 
dodávateľa, naďalej platia oveľa vyššie 
ceny za energiu, čo má nepriaznivý vplyv 
na ich konkurencieschopnosť, a kladú 
veľkú záťaž na spotrebiteľov, najmä tých 
zraniteľných; poukazuje na to, že bez 
značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, môže byť len ťažko splnený v prípade 
týchto členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle zavedenie zoznamu 
projektov spoločného záujmu, ktorý bol 
prijatý v októbri 2013; konštatuje, že 
infraštruktúra musí byť doplnená o úplné 
vykonávanie tretieho energetického 
balíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 727
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 728
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou do konca roka 
2014;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 729
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou a víta zoznam 
projektov spoločného záujmu, ktorý 
predložila Európska komisia; ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 730
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, 
že bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
hospodársky a sociálny rozvoj; poukazuje 
na to, že bez značných investícií do 
infraštruktúry záväzok Európskej rady, že 
žiadny členský štát nebude v roku 2012 
izolovaný od sietí EÚ, nemôže byť splnený 
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členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

v prípade týchto členských štátov; v tejto 
súvislosti uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy alebo ktoré sú relatívne slabo 
integrované do európskeho vnútorného 
trhu s energiou, sú stále do veľkej miery 
izolované od európskych plynárenských a 
elektrických sietí a naďalej platia vyššie 
ceny energiu, čo má nepriaznivý vplyv na 
ich konkurencieschopnosť; poukazuje na 
to, že bez značných investícií do 
infraštruktúry záväzok Európskej rady, že 
žiadny členský štát nebude v roku 2015
izolovaný od sietí EÚ, nemôže byť splnený 
v prípade týchto členských štátov; v tejto 
súvislosti uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
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ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou a podľa 
májového zasadnutia Európskej rady 
uprednostniť ciele týkajúce sa 
dosiahnutia miery prepojenia vo výške 
aspoň 10 % nainštalovanej kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 733
Ioannis A. Tsoukalas
Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, ako aj niektoré ostrovné a odľahlé 
regióny predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za 
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry a 
prepojenia týchto členských štátov a 
regiónov so sieťami na európskej pevnine,
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny energiu, 
čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2012 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti 
uprednostňuje rýchle dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

25. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, predstavujúce tzv. energetické 
ostrovy, sú stále úplne izolované od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí a naďalej platia vyššie ceny za
energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich 
konkurencieschopnosť; navrhuje, aby 
mohli tieto členské štáty využívať najmä 
opatrenia zamerané na energetickú 
účinnosť a využívanie energií z 
obnoviteľných zdrojov; poukazuje na to, 
že bez značných investícií do infraštruktúry 
záväzok Európskej rady, že žiadny členský 
štát nebude v roku 2015 izolovaný od sietí 
EÚ, nemôže byť splnený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje významný potenciál 
diaľkového vykurovania a chladenia pri 
zvyšovaní energetickej účinnosti, a to 
recyklovaním tepla z výroby elektriny v 
kombinovaných teplárňach a 
elektrárňach, spaľovniach odpadov a v 
rámci priemyselných energetických 
procesov, ktoré by sa inak nevyužili; 
okrem toho poskytuje integrované riešenie 
v mestských oblastiach, ktoré EÚ umožnia 
znížiť svoju závislosť od dovozu energie a 
zachovať cenovú dostupnosť nákladov na 
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vykurovanie a chladenie pre občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 736
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje význam dokončenia 
južného plynového koridoru; v tejto 
súvislosti víta rozhodnutie v prospech 
Transjadranského plynovodu (TAP) ako 
nákladovo najúčinnejšej a najpružnejšej 
možnosti; zdôrazňuje význam integrácie 
spojovacieho vedenia medzi Gréckom a 
Bulharskom, spojovacieho vedenia medzi 
Gréckom a Talianskom do európskeho 
vnútorného trhu s energiou a ostatnej 
relevantnej infraštruktúry s cieľom 
zjednodušiť tok zemného plynu z južnej 
Európy na stredoeurópske trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 737
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. uznáva, že rozšírenie pravidiel 
vnútorného trhu s energiou na 
juhovýchodnú a východnú Európu je 
nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť
EÚ a preto vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby presadzovali politickú a 
finančnú podporu pre Európske 
spoločenstvo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 739
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti a 
aby vypracovala program financovania 
výskumu v oblasti uskladňovania energie;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 740
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby predložila návrhy 
na primeraný regulačný rámec pre rozvoj 
a odmeňovanie riešení v oblasti 
uskladňovania energie, ako aj pre 
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súvisiace programy v oblasti výskumu a 
vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 741
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti; 
okrem toho žiada Komisiu, aby 
zintenzívnila výmenu osvedčených 
postupov a informácií s USA a Kanadou, 
týkajúcich sa technológie CCS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Bernd Lange
Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ v 
záujme čo najlepšieho začlenenia 
obnoviteľných zdrojov energie na ich 
uskladnenie a kompenzáciu pri fluktuácii 
sústavy, a rôzne možné technológie v tejto 
oblasti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies



AM\1009827SK.doc 71/84 PE523.089v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál a rôzne možné technológie
uskladňovania energie v EÚ; zdôrazňuje 
dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať 
elektrické vozidlá pri uskladňovaní 
prebytočnej elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a vyvážení energetických 
sústav v čase najväčšej spotreby a 
nedostatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 744
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál a rôzne možné technológie pre 
uskladňovanie energie v EÚ, najmä 
pokiaľ ide o teplo a elektrinu, s cieľom 
podporiť integrovanejší prístup k 
dodávkam energie a dopytu po energii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 745
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti, 
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aspoň pokiaľ ide o uskladnenie elektriny 
a tepla v EÚ s cieľom podporiť 
integrovanejší prístup k dodávke energie a 
k dopytu po energii;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 746
Inés Ayala Sender
Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ 
a rôzne možné technológie v tejto oblasti;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala 
potenciál uskladňovania energie v EÚ, 
uprednostnila technológie umožňujúce 
udržateľné využívanie domácich zdrojov
energie a rôzne možné technológie v tejto 
oblasti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a 
flexibilnej infraštruktúry na výrobu, 
prenos, distribúciu a uskladňovanie 
energie sú zásadné pre dobre integrovaný 
a prepojený trh s energiou, a zdôrazňuje, 
že by sa mali vykonať veľké investície 
súčasne s investíciami do regionálnych 
alebo dokonca miestnych sietí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 748
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na všetkých úrovniach 
sústavy na výrobu, prenos, distribúciu a 
uskladňovanie energie sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; konštatuje, že 
pomocou prispôsobenia sieťovej 
infraštruktúry je možné čeliť rastúcim 
cenám energie a väčšej závislosti od 
dovozu energie; poznamenáva, že v 
súvislosti s využívaním inteligentných 
technológií je potrebné zohľadniť aj 
otázky ochrany údajov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou s diverzifikovanými zdrojmi 
dodávok, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; upozorňuje na to, 
že investície do infraštruktúry zamerané 
na dosiahnutie takýchto cieľov by mali 
získať podporu od EÚ v každej fáze svojej 
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realizácie v súlade s novými 
usmerneniami pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru a nástroj 
Spájame Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie pre 
vykurovanie aj elektrinu sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 751
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos (najmä 
cezhraničných spojovacích zariadení pre 
plyn a elektrinu), distribúciu a 
uskladňovanie energie sú zásadné pre 
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vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, pričom je potrebné predísť 
akýmkoľvek negatívnym vplyvom, ako sú 
neplánované toky energie; zdôrazňuje, že 
by sa mali vykonať veľké investície 
súčasne s investíciami do regionálnych 
alebo dokonca miestnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že decentralizované 
dodávky energie z obnoviteľných zdrojov 
znižujú potrebu budovať nové prenosné 
dráhy – a teda s tým spojené náklady, 
keďže decentralizované technológie, ktoré 
možno zaviesť priamo v domácnostiach, 
mestách a odľahlých oblastiach, sú oveľa 
bližšie ku konečným spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 753
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 27
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry a inteligentných sietí na 
výrobu, prenos, distribúciu a 
uskladňovanie energie sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych a miestnych 
sietí, zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť 
úrovni distribúcie, keďže zvýšením 
decentralizácie dodávok energie sa 
presúvajú potreby investícií z úrovne 
prenosu na úroveň distribúcie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 755
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie na 
výrobu tepla a elektriny sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 756
Adina-Ioana Vălean

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; preto víta nástroj 
Spájame Európu, ktorého cieľom je 
urýchliť investície do oblasti 
transeurópskych sietí a získať finančné 
prostriedky z verejného aj súkromného 
sektora;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 757
Inés Ayala Sender
Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; domnieva sa, že 
EÚ a členské štáty by mali presadzovať 
finančnú podporu pre projekty 
demonštrujúce tieto technológie, ktoré trh 
nie je schopný podporiť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 758
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí;

27. zdôrazňuje, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry a 
budovanie novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, a zdôrazňuje, že by sa mali 
vykonať veľké investície súčasne 
s investíciami do regionálnych alebo 
dokonca miestnych sietí; poznamenáva, že 
vlády na miestnej a regionálnej úrovni 
musia zohrávať dôležitú úlohu pri 
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prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
a v rámci potenciálu poskytovania 
konkrétnych riešení prostredníctvom 
využívania potenciálu energetických 
úspor budov a odvetvia dopravy, ako aj 
prostredníctvom vplývania na správanie 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 759
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína dôležitý prínos LNG a 
terminálov a flotily LNG k dodávkam 
energie v EÚ a vyzýva na posilnenie 
spolupráce s hlavnými dodávateľmi 
a súčasnými a budúcimi spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 760
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. uznáva výhody rastu v rôznych 
námorných odvetviach, ako je rozvoj 
pobrežných zariadení na výrobu energie a 
ťažba morských nerastných surovín a 
dôležitosť prilákania investícií v tomto 
smere; zdôrazňuje však, že pri vykonávaní 
týchto činností treba venovať plnú 
pozornosť ochrane morského prostredia; 
v tejto súvislosti podporuje rozvoj 
námorného priestorového plánovania a 
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integrovaného manažmentu pobrežnej 
zóny ako prostriedkov na dosiahnutie 
uceleného a účinného využívania 
morského priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína závery Európskej rady z 
roku 2002, ktorá stanovila nezáväzný cieľ 
vzájomného prepojenia elektrickej energie 
vo výške 10 % národnej inštalovanej 
výrobnej kapacity, ktorá sa má dosiahnuť 
do roku 2005; zdôrazňuje, že väčšine 
členských štátov sa tento cieľ nepodarilo 
dosiahnuť; domnieva sa, že väčšia miera 
prepojenia uľahčí cezhraničný obchod a 
zvýši vyrovnávaciu kapacitu EÚ, čo 
povedie k nákladovo efektívnejšej 
integrácii obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že do distribučnej sústavy 
je pripojených viac ako 80 % 
obnoviteľných zdrojov energie a že 
zvýšením decentralizácie dodávok energie 
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sa potreba investícií musí presunúť z 
úrovne prenosu na úroveň distribúcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína, že jadrová energia je 
jedným z najhospodárnejších a z hľadiska 
klímy najšetrnejších zdrojov energie, ktorý 
je menej citlivý voči kolísaniu cien palív; 
je preto nutné, aby EÚ mala vo svojom 
energetickom mixe jadrovú energiu 
potrebnú na dosiahnutie spoločnosti 
bez fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Francisco Sosa Wagner
Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. poukazuje na to, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry 
nezahŕňa iba infraštruktúru na dodávku 
energie, ale aj infraštruktúru dopytu po 
energii vrátane dôležitého prvku 
existujúcich budov, ktoré v súčasnosti 
pohlcujú 40 % našej spotreby energie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 765
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. pripomína, že modernizácia 
existujúcej energetickej infraštruktúry 
nezahŕňa iba infraštruktúru na strane 
dodávky, ale aj infraštruktúru na strane 
dopytu po energii vrátane početného  
množstva existujúcich budov, ktoré v 
súčasnosti pohlcujú 40 % spotreby 
energie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. vyzýva preto Komisiu, aby do svojich 
cieľov pre rámec pre klímu a energetiku 
na rok 2030 zahrnula záväzný cieľ alebo 
súbor cieľov týkajúcich sa prepojenia 
elektrickej infraštruktúry založený na 
analýze porovnateľných výhod každého 
členského štátu v oblasti obnoviteľnej 
energie a s cieľom dokončiť 
infraštruktúru supersústav EÚ spájajúcu 
severj, juh, východ a západ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový) – po podnadpise 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. poznamenáva, že EÚ má celosvetovo 
najvyššie environmentálne normy, 
starnúce obyvateľstvo, vysokú mieru  
nezamestnanosti v mnohých členských 
štátoch, a že súčasný hospodársky rast je 
nízky alebo vôbec žiadny, a že tieto 
problémy možno odstrániť len zvýšením 
jej konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový) – po podnadpise 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. ďalej poznamenáva, že ekonomická 
aktivita v EÚ sa od zavedenia balíka na 
rok 2020 znížila a že do Únie sa dovážajú 
mnohé výrobky, ktoré občania EÚ kupujú 
a ktoré možno vyrábať a prepravovať iba 
pomocou energie a produkcie CO2, čím sa 
znižuje konkurencieschopnosť, 
zamestnanosť, rast, spotreba energie v 
rámci EÚ a vedie to k zvýšeniu prenikania 
uhlíka, nezamestnanosti a účinnému 
vývozu našich emisií do tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. je presvedčený, že z dôvodu 
decentralizovaného a miestneho 
charakteru dodávok energie z 
obnoviteľných zdrojov, kde občania 
zohrávajú zásadnú úlohu, je potrebné 
zabezpečiť pre iniciatívy spoločenstva 
rovnaké podmienky, napríklad 
prostredníctvom družstiev; trvá na tom, že 
občania musia byť schopní zúčastňovať 
sa na každej fáze energetického reťazca: 
výrobe, spotrebe a predaji;

Or. en


