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Pozmeňujúci návrh 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že otvorený
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom;

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, môže zabezpečiť rovnaké 
podmienky pre dodávateľov energie EÚ 
voči výrobcom energie z tretích krajín 
a posilniť ich vyjednávaciu pozíciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 771
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom;

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva, najmä
v oblasti energie a životného prostredia, 
pomôže posilniť vyjednávaciu pozíciu 
dodávateľov energie EÚ voči vonkajším 
konkurentom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 772
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom;

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom; zdôrazňuje, že je 
potrebné lepšie koordinovať vonkajšiu 
energetickú politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 773
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom;

28. domnieva sa, že dokončený, otvorený 
a transparentný vnútorný trh, kde všetky 
spoločnosti z EÚ a z tretích krajín 
dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti 
energie, pomôže posilniť vyjednávaciu 
pozíciu dodávateľov energie EÚ voči 
vonkajším konkurentom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 774
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 28 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28а. zdôrazňuje, že je potrebný dialóg 
s krajinami mimo EÚ v oblasti 
vykonávania zásad ustanovených EÚ 
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v súvislosti s ochranou životného 
prostredia, využívaním ekologických 
technológií a zachovávaním uspokojivého 
stavu ochrany;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 775
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že stanovením záväzných 
cieľov v oblasti emisií skleníkových 
plynov obnoviteľné zdroje energie 
a energetická efektívnosť podporia včasné 
investície do nízkouhlíkových technológií, 
a tak sa vytvoria nové pracovné miesta 
a rast a európskemu priemyslu sa 
zabezpečí medzinárodná konkurenčná 
výhoda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. vyjadruje obavu nad neustále 
rastúcimi rozdielmi v nákladoch na 
energiu medzi Európou a jej 
medzinárodnými konkurentmi, a vyzýva 
Komisiu, aby skontrolovala vplyv každého 
budúceho návrhu v oblasti energetickej 
politiky a politiky v oblasti klímy na ceny 
energie, a teda na konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu, najmä energeticky 
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náročných priemyselných odvetví, 
s cieľom zamedziť negatívnym účinkom 
na rast;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 777
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že zastarané cenové 
mechanizmy, najmä indexácia ropy 
v dohodách o plyne bráni účinnej 
a transparentnej tvorbe cien, ktorá sa 
zakladá na rovnováhe dodávok a dopytu a 
v dôsledku toho sa stanovujú vysoké ceny 
pre spotrebiteľov; vyzýva preto Komisiu 
a členské štáty, aby preskúmali všetky 
dohody o plyne, ktoré vychádzajú z týchto 
zastaraných cenových mechanizmov; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
preskúmať možnosti opätovného 
prerokovania týchto dohôd, nielen 
v súvislosti s ich predĺžením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že v ďalšom desaťročí 
budú investičné potreby v sektore 
energetiky dôležité z dôvodu 



AM\1010283SK.doc 7/79 PE523.090v02-00

SK

nadchádzajúceho nahradenia 
existujúcich jadrových elektrární 
a modernizácie sietí; trvá na tom, že 
spotrebiteľov energie a daňových 
poplatníkov nemožno zaťažiť 
pravdepodobným nárastom cien 
elektrickej energie a že v záujme zníženie 
nákladov musia dôležitú úlohu zohrávať 
úspory energie a opatrenia v oblasti 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 779
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že tvorba cien na základe 
trhu v odvetví energetiky vrátane
internalizácie externých nákladov bez 
prepojenia na tvorbu cien na tretích 
trhoch je najlepší spôsob ako zabezpečiť 
konkurencieschopné ceny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. je hlboko presvedčený, že znižovanie 
využívanie energie a nákladov 
prostredníctvom vysokej energetickej 
účinnosti, ďalší rozvoj obnoviteľných 
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zdrojov energie a využívanie výskumu 
a inovácií pri vývoji nových technológií na 
radikálne zníženie emisií CO2 je 
nevyhnutné s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť Únie a vytvárať 
nevyhnutný vysokokvalitný rast 
a pracovné miesta, ktoré nemožno 
vyvážať mimo Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. je presvedčený, že jasný rámec do 
roku 2030 vrátane záväzných cieľov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti poženie 
súkromné investície po roku 2020 do 
nízkouhlíkových technológií, čím sa zvýši 
potenciál tvorby pracovných miest 
v odvetviach; žiada preto Komisiu, aby 
lepšie zdôraznila potenciál nízkouhlíkovej 
zamestnanosti v každom členskom štáte 
v rámci európskeho semestra, čím sa 
zvýšia zručnosti v nízkouhlíkovej oblasti 
a posilnia partnerstvá medzi 
vnútroštátnymi subjektmi pracovného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. naliehavo vyzýva Komisiu a najmä 
GR pre hospodársku súťaž, aby do revízie 
usmernení o štátnej pomoci v oblasti 
životného prostredia zaviedli podmienky 
priaznivé pre životné prostredie v oblasti 
investícií do energetickej efektívnosti aj 
v priemyselnom odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Návrh uznesenia
Odsek 28b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. domnieva sa, že stanovením 
ambicióznych cieľov by sa zabezpečili 
potrebné stimuly na revitalizáciu 
hospodárstiev členských štátov a ukončil 
súčasný hospodársky pokles, zvýšila 
konkurencieschopnosť prostredníctvom 
nižších výrobných nákladov v prípade 
odvetví ťažkého priemyslu, pokiaľ ide 
o zdroje a energetickú efektívnosť, znížila 
zraniteľnosť na fluktuácie svetových cien 
energií a zabezpečilo stabilnejšie 
investičné prostredie, ako aj vedúce 
postavenie Európy v odvetví udržateľných 
špičkových technológií a výhoda prvého 
ťahu, ktorá s tým súvisí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij
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Návrh uznesenia
Odsek 28b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. žiada Komisiu, aby vykonávala 
stanovené kľúčové opatrenia pre 
nízkouhlíkové hospodárstvo v oblasti 
zamestnanosti, podporovala väčšie 
využívanie finančných nástrojov EÚ 
dostupných pre členské štáty, regionálne 
a miestne úrovne, ako aj súkromné 
odvetvia s cieľom investovania do 
inteligentných nízkouhlíkových 
technológií, napríklad zapojením 
Európskej investičnej banky do ďalšieho 
zvyšovania jej kapacity požičiavania 
finančných prostriedkov v oblasti 
efektívnosti zdrojov a obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 28c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28c. zdôrazňuje, že stavebníctvo je 
zodpovedné za 40 % hrubej spotreby 
energií v EÚ a že podľa Medzinárodnej 
agentúry pre energiu zostáva nevyužitých 
80 % potenciálu energetickej efektívnosti 
v stavebníctve a viac ako 50 % 
v priemysle; vníma teda značný potenciál 
znížiť účty za energiu a vytvárať 
nepremiestniteľné pracovné miesta v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 786
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
ako je napríklad mechanizmus na 
zaradenie uhlíka na hranice EÚ, so 
zameraním sa najmä na dodatočné scenáre, 
podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 787
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ 
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so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

(ako je napríklad zriadenie mechanizmu 
na zaradenie uhlíka), so zameraním sa 
najmä na dodatočné scenáre, podľa ktorých 
sa ďalej prijmú iba obmedzené, alebo sa 
neprijmú žiadne celosvetové opatrenia na 
zníženie emisií oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 788
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 789
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
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v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo 
EÚ, so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií
oxidu uhličitého;

v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 790
András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
prepojiť politické ciele týkajúce sa klímy 
a životného prostredia 
s konkurencieschopnosťou priemyslu 
a zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 791
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ; 
domnieva sa, že konkurencieschopné ceny 
za energie a suroviny by sa mali 
zabezpečiť v odvetviach, v ktorých 
dochádza k úniku uhlíka, vrátane využitia 
modelu najlepších dostupných technológií 
(BAT); domnieva sa, že vzhľadom na 
problémy v oceliarskom priemysle by bolo 
vhodné, keby sa v rámci systému 
obchodovania s emisiami oddelil 
metalurgický koks; domnieva sa, že 
posúdenie by sa malo zamerať najmä na 
dodatočné scenáre, podľa ktorých sa ďalej 
prijmú iba obmedzené, alebo sa neprijmú 
žiadne celosvetové opatrenia na zníženie 
emisií oxidu uhličitého;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 792
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre súkromných a priemyselných 
spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení 
a investícií mimo EÚ, so zameraním sa 
najmä na dodatočné scenáre, podľa ktorých 
sa ďalej prijmú iba obmedzené, alebo sa 
neprijmú žiadne celosvetové opatrenia na 
zníženie emisií oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo 
EÚ, so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s energiou s cieľom 
zabezpečiť pre spotrebiteľov elektrickú 
energiu za prijateľnú cenu a príjmy 
investorom a zabrániť úniku uhlíka;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo 
EÚ, so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby predložila štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom začleniť 
vysoké podiely variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie, a to 
zistením problematických miest v oblasti 
transparentných cien elektrickej energie, 
ktoré odrážajú náklady, s cieľom umožniť 
spotrebiteľom v plnej miere využívať 
výhody liberalizovaného trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov a priemysel energiu za 
dostupnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
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predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú iba 
obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 796
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo 
EÚ, so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu (vrátane 
maximalizácie úspor energie) pre 
začlenenie obnoviteľných zdrojov energie 
s cieľom nájsť problematické miesta 
v oblasti transparentnosti tvorby cien 
elektrickej energie a umožniť 
spotrebiteľom v plnej miere využívať 
výhody skutočne liberalizovaného trhu
s energiou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
prijateľnú cenu a zabrániť riziku úniku 
uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by mohli 
zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, 
so zameraním sa najmä na dodatočné 
scenáre, podľa ktorých sa ďalej prijmú 
iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne 
celosvetové opatrenia na zníženie emisií 
oxidu uhličitého;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo 
efektívne formy trhu s cieľom zabezpečiť 
pre spotrebiteľov elektrickú energiu za 
najnižšiu možnú cenu a zabrániť riziku 
úniku uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo 
najskôr predložila dodatočné posúdenie 
a odporučila opatrenia, ktoré by najmä 
v odvetviach náročných na elektrickú 
energiu mohli zabrániť riziku úniku uhlíka 
vyvolanému presunutím výrobných 
zariadení mimo EÚ pri zohľadnení 
medzinárodného kontextu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 798
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v ktorej sa zanalyzujú celkové systémové 
náklady a účinky rozličných zdrojov 
energie a vplyv na primeranosť výroby 
z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 799
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. obhajuje oddelenie mechanizmov 
tvorby cien plynu prostredníctvom využitia 
pružnejších riešení miesto indexácie ropy 
pri zohľadnené slobody obchodnej 
výmeny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. je presvedčený, že je nevyhnutné 
uprednostniť potrebu dostupných cien 
energie, z ktorých budú mať osoh 
domácnosti, spoločnosti a priemysle; 
vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní nových 
opatrení v oblasti energie a zmeny klímy 
zohľadnila ich obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. konštatuje, že únik uhlíka sa netýka 
len emisií z existujúcich zariadení, ale aj 
budúcich investičných rozhodnutí, keďže 
spoločnosti sa môžu vyhýbať investovaniu 
do zariadení so sídlom v Európe; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby sa pri 
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vypracúvaní rámca do roku 2030 
vyhýbala všetkým riešeniam, ktoré môžu 
mať za následok zvýšenie cien energie 
alebo zintenzívnenie úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. poukazuje na to, že bezplatné 
prideľovanie nerieši hospodárske dôvody 
určovania cien uhlíka pre produkty; 
konštatuje, že v nedávnej štúdii pre 
Európsku komisiu sa nenašiel žiadny 
dôkaz o úniku uhlíka za posledné dve 
obdobia obchodovania v rámci ETS; 
zdôrazňuje, že na ešte výraznejšie 
zmiernenie potenciálneho budúceho 
rizika úniku uhlíka by sa výnosy z aukcií 
v rámci ETS mali vyčleniť na kapitálovo 
náročné investície do prelomových 
technológií v energeticky náročných 
odvetviach napríklad na znižovanie daní 
na pracovnú silu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 29b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29b. zdôrazňuje, že ceny energie pre 
jednotlivcov ako aj pre priemyselných 
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klientov sú veľmi dôležitým prvkom ich 
rozpočtu na domácnosť či výrobných 
nákladov, a že ceny energie vo 
všeobecnosti určujú 
konkurencieschopnosť subjektov EÚ voči 
subjektom v iných rozvinutých krajinách 
sveta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 804
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie a na rozvoj vedeckých 
a technických partnerstiev 
s medzinárodnými partnermi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 805
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
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rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie; vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu priemyselnej politiky v oblasti 
obnoviteľnej energie, ktorá sa bude týkať 
celého procesu od výskumu a vývoja po 
financovanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 806
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na ceny energií, výskum 
a vývoj a na inovácie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 807
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov a predchádzanie 
zdaňovaniu všeobecných a zaťažujúcich 
záväzných cieľov; poznamenáva tiež, že 
ich hospodárstva rastú omnoho rýchlejšie 
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inovácie; ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí klásť 
prioritu na výskum a vývoj a na inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
podporovať výskum a vývoj a inovácie
a svoju vedúcu pozíciu musí vybudovať 
na ekologických technológiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 809
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie a najmä na vytváranie európskej 
pridanej hodnoty pre rozvoj a domácu 
výrobu technológií a výrobkov v oblasti 



PE523.090v02-00 24/79 AM\1010283SK.doc

SK

energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie, ako aj na mieru, akou sa 
výskum a inovácie v oblasti  energie 
transformujú na výrobky a služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj, inovácie 
a zlepšovanie produktivity priemyselných 
procesov; pripomína, že hoci nedávne 
dôkazy ukazujú, že EÚ zostáva hlavnou 
vedúcou silou vo svetovom súperení 
v oblasti čistých technológií, USA a Čína 
túto priepasť rýchlo odstraňujú; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
zvyšovali investície a podporovali 
ekologické výrobky a služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
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technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie; zastáva názor, že najmä príjmy 
z predaja certifikátov ETS by sa preto 
mali v budúcnosti na 100 % oddeliť 
s cieľom umožniť investície do inovácií 
v nízkouhlíkovom sektore a predchádzať 
nepriamym nákladom na CO2;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 813
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
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technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na
inovácie;

technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
prioritne podporovať výskum a vývoj 
a inovácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; poznamenáva 
tiež, že ich hospodárstva rastú omnoho 
rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí 
klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ 
na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie 
priemyselných procesov; usudzuje, že EÚ 
musí klásť prioritu na výskum a vývoj a na 
inovácie a stanovovanie dlhodobých 
cieľov podporí nové technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 815
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30а. upriamuje pozornosť na vplyv, ktorý 
majú ekologické zložky na ceny 
energetických výrobkov a zdôrazňuje, že 
je tento vplyv potrebné zohľadniť pri 
uzatváraní dohôd medzi krajinami EÚ 
a krajinami, ktoré nepatria do EÚ;
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Or. bg

Pozmeňujúci návrh 816
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zastáva názor, že potrebné inovácie 
môžu nastať len v prípade, ak budú 
súkromné podniky schopné na ne 
vyčleniť dostatok prostriedkov, ktoré 
neminú inak na zbytočné náklady 
vyplývajúce zo zaťažujúcich právnych 
predpisov; vyzýva k skutočnému 
prediskutovaniu nákladovej efektívnosti 
pri dosahovaní budúcich cieľov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. povzbudzuje Komisiu, aby 
podporovala rozvoj pokročilých biopalív 
v doprave, vďaka ktorému sa zlepšuje 
kvalita palív, a tak sa zvyšuje celková 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva bez potreby ďalších 
investícií do nových infraštruktúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies



PE523.090v02-00 28/79 AM\1010283SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. uznáva, že odvetvie obnoviteľných 
zdrojov energie podporuje ďalšie 
hospodárske odvetvia v Európe, ako 
napríklad kovy, elektrické a elektronické 
zariadenia, IT, stavebníctvo, dopravu 
a finančné služby; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že neexistuje žiadna osobitná 
priemyselná politika na riešenie tejto 
rýchlo rastúcej oblasti, ktorá vytvára pre 
hospodárstvo EÚ mnoho pracovných 
miest; vyzýva Komisiu, aby rozvíjala 
priemyselnú stratégiu v oblasti technológií 
obnoviteľných zdrojov energie vrátane 
zainteresovaných strán na regionálnej 
a miestnej úrovni a zamerania sa na 
technologické inovácie, problematické 
miesta v dodávateľskom reťazci 
a financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 819
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. naliehavo vyzýva členské štáty
a medzinárodné spoločenstvo, aby 
podporovali vzdelávanie v oblasti vedy 
technológií, inžinierstva a v matematiky
v odvetví energetiky a udržiavali 
vzdelávacie inštitúcie schopné 
vychovávanú pracovnú silu, ako aj 
budúcu generáciu vedcov a novátorov, 
ktorí pomôžu dosahovať cieľ energeticky 
sebestačnej a trvalo udržateľnej Európy; 
v tejto súvislosti pripomína významnú 
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úlohu programu Horizont 2020
a Európskeho inovačného
a technologického inštitútu pri 
preklenovaní medzery medzi vzdelávaním, 
výskumom a aplikovanými inováciami
v odvetví energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 820
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zdôrazňuje, že využívanie 
zachytávania a ukladania CO2 by mohlo 
byť kľúčové pri dosahovaní cieľov 
znižovania CO2 za nižšie náklady do roku 
2050, a to najmä v tých priemyselných 
odvetviach, ktoré sú najväčšími zdrojmi 
emisií CO2 a ktoré čelia silnej 
medzinárodnej hospodárskej súťaži; 
vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné 
opatrenia na rozvoj tejto technológie
v súvislosti s jej skutočným potenciálom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
primeraný a nediskriminačný vyrovnávací 
systém pre emisie oxidu uhličitého, ako sa 
uvádza v smernici Európskeho 
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parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. 
apríla 2009, ktorým sa internalizujú 
záporné vedľajšie účinky výroby 
a dopravy, ako je napríklad európska 
úprava hraničnej dane, ktorú členské 
štáty vyberajú pri dovážaných výrobkoch, 
počítanej na základe nákladov na životný 
cyklus uhlíka výrobkov vrátane 
mechanizmu náhrady v prípade vývozu; 
zdôrazňuje, že aby bol vyrovnávací systém 
pre emisie oxidu uhličitého uplatňovaný 
na dovážané výrobky v súlade 
s pravidlami WTO, malo by sa domáce 
zdaňovanie uhlíka vzťahovať na podobné 
výrobky a nemal by sa ukladať priamo na 
výrobcov alebo prepravcov; uznáva, že 
v dôsledku praktickej zložitosti by sa mala 
úprava hraničnej dane navrhnúť 
a postupne zavádzať v súlade 
s medzinárodnými obchodnými dohodami, 
napr. prostredníctvom pilotného projektu 
v odvetviach, na ktoré majú vnútorné 
environmentálne odvody najväčší vplyv; je 
presvedčený, že úprava hraničnej dane by 
mala byť výhodná pre 
konkurencieschopnosť podnikov EÚ 
a environmentálnu udržateľnosť 
medzinárodnej výroby a dopravy; 
poukazuje na to, že príjmy z úpravy 
hraničnej dane by sa mohli použiť na 
zníženie daní, najmä z práce a/alebo na 
podporu rozvoja trvalo udržateľných 
technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zdôrazňuje riziko „nízkouhlíkového 
úniku“ v prípade, že investície do 
nízkouhlíkových technológií odchádzajú
z Európy z dôvodu neistoty súvisiacej
s ambíciami EÚ k ďalšej dekarbonizácii; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že súčasný 
podiel EÚ na celkových podaných 
patentoch v oblasti nízkouhlíkových 
technológií poklesol na tretinu z takmer 
polovice v roku 1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 823
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 30b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30b. vyjadruje obavu nad tým, že súčasné 
politiky EÚ, ktoré sa snažia stanoviť 
obnoviteľné zdroje energie za svoj hlavný 
zdroj energie povedú v prípade, že tak 
neurobia ostatní hlavní svetoví aktéri
k tomu, že európske priemysle sa stanú 
nebezpečne nekonkurencieschopné
v porovnaní s tými hospodárstvami, ktoré 
budú aj naďalej vo veľkej miere používať 
fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 30c (nový)



PE523.090v02-00 32/79 AM\1010283SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30c. preto zastáva názor, že akémukoľvek 
budúcemu zvýšeniu cieľa znižovať emisie 
EÚ musí predchádzať celková dohoda 
zaručujúca spravodlivý podiel 
zodpovedností medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami, najmä v prípade 
mnohých rozvojových krajín, keďže sa 
rýchlo stávajú jednými z najväčších 
celosvetových znečisťovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 825
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú 
energiu a regulačnom zaťažení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 

vypúšťa sa
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medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú 
energiu a regulačnom zaťažení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú 
energiu a regulačnom zaťažení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 828
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení; zdôrazňuje, že 
pokiaľ je to možné, v rámci energetickej 
politiky a politiky v oblasti životného 
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prostredia by sa malo predchádzať 
vytváraniu regulačných zaťažení 
neodôvodnených záujmami spotrebiteľa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení; zdôrazňuje 
potrebu začleniť externé náklady zmeny 
klímy do tejto novej metodológie vrátane 
nákladov spojených so životným 
prostredím, verejným zdravím
a ekosystémami všeobecne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 830
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
vývozoch technológií, odborníkoch
a vysokokvalifikovaných pracovníkoch, 
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inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, výskume a vývoji, 
inováciách, cenách za priemyselnú energiu
a regulačnom zaťažení;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
spôsob, ako merať konkurencieschopnosť 
medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, 
ktorý by mohol byť založený napríklad na 
fiškálnych politikách, úrovniach výskumu
a vývoja, cenách za priemyselnú energiu, 
environmentálnych a energetických 
politikách, úrovniach miezd
a produktivity, geologických okolnostiach, 
infraštruktúre a iných príslušných 
faktoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 832
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 31a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31а. upriamuje pozornosť na kľúčovú 
úlohu, ktorú malé a stredné podniky 
zohrávajú pri vytváraní hospodárskeho 
rastu v EÚ, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby vytvárali priaznivé prostredie
a aktívne podporovali investovanie MSP 
do technológií energetickej úspory;
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Or. bg

Pozmeňujúci návrh 833
Bogusław Sonik

Návrh uznesenia
Odsek 31a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave navrhovaného rámca pre 
politiku v oblasti zmeny klímy
a energetickú politiku do roku 2030 
zohľadnila skutočnosť, že výroba 
bridlicového plynu USA spôsobila 
revolúciu v oblasti celosvetových dodávok 
energie a viedla k značnému zníženiu 
emisií skleníkových plynov; je 
presvedčený, že bridlicový plyn 
predstavuje potenciálnu príležitosť pre 
Európu a je možné ho rozvíjať bezpečne
a environmentálne zodpovedným 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 834
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 31a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
starostlivo zvážila vplyv nových politík, 
pokiaľ ide o odhadovanú tvorbu tzv. 
ekologických pracovných miest, proti 
strate priemyselnej 
konkurencieschopnosti a existujúcich 
pracovných miest v iných odvetviach
s osobitným dôrazom na odvetvia ťažkého 
priemyslu a pri zohľadnení rozdielnych 



AM\1010283SK.doc 37/79 PE523.090v02-00

SK

pomerov v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 835
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 836
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, skôr ako EÚ podpíše 
akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
najmä so zreteľom na plánovanú dohodu
o voľnom obchode, o ktorej sa
v súčasnosti diskutuje s USA, kde sa ceny 
za energiu výrazne znížili, zatiaľ čo úsilie
o zníženie emisií skleníkových plynov nie 
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úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ; je na rovnakej úrovni s pokrokom 
dosiahnutým v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí transparentným 
spôsobom zaoberať relatívnymi silnými
a slabými stránkami svojho hospodárstva, 
najmä pokiaľ ide o akúkoľvek dohodu
o voľnom obchode, ktorú EÚ podpíše, 
najmä so zreteľom na plánovanú dohodu
o voľnom obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 

32. zdôrazňuje, že každá budúca politika 
EÚ sa musí zaoberať relatívnymi silnými
a slabými stránkami svojho hospodárstva, 
preto podporuje ambiciózny a koherentný 
rámec do roku 2030, ktorým sa podporia 
investície do inovačných technológií, 
stimuluje výskum a vývoj, a tak posilní 
konkurencieschopnosť EÚ;
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znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 839
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva pri zohľadnení opatrení, 
ktoré sa prijali na zníženie emisií 
skleníkových plynov, a ich hospodárskych 
výhod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
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s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ, 
hoci ceny uhlíka sú v súčasnosti
v Kalifornii dvojnásobne vyššie ako v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 841
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu výrazne 
znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej 
úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca 
politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi 
silnými a slabými stránkami svojho 
hospodárstva, najmä pokiaľ ide
o akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, 
ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na 
plánovanú dohodu o voľnom obchode
s USA, kde sa ceny za energiu a emisie 
CO2 výrazne znížili (z dôvodu tzv. 
bridlicovej revolúcie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 842
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že výroba a väčšie 
využívanie zemného plynu v USA viedlo k 
prílivu uhlia z USA na európsky trh; 
zdôrazňuje, že nízka cena ETS v 
súčasnosti znemožňuje vyrábať energiu 
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spaľovaním uhlia, keďže ide o 
konkurencieschopnejšiu možnosť v 
porovnaní s výrobou energie spaľovaním 
plynu; poukazuje na to, že prechod z uhlia 
na zemný plyn v USA viedol k zníženiu 
emisií CO2 v USA, ktoré v rokoch 2005 –
2012 klesli o 12 % a od roku 1994 sa 
podľa Úradu USA pre energetické 
informácie nachádzajú na najnižšej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 843
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje zásadný význam investícií 
do možností energetickej účinnosti „bez 
negatívnych dôsledkov“, obnoviteľných 
zdrojov energií a energetickej 
infraštruktúry s cieľom posilniť 
hospodárstvo, vytvárať udržateľný rast a 
zamestnanosť a dosiahnuť stabilné a 
dostupné ceny energie pre európskych 
spotrebiteľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. so znepokojením berie na vedomie 
žiadosti o mechanizmus vyrovnania CO2 
na hraniciach EÚ; takýto nástroj by 
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bránil nielen hospodárskemu rastu a 
inovácií, ale mal by negatívny vplyv aj na 
boj proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 845
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. je pevne presvedčený, že obnoviteľné 
zdroje energie priamo súvisia s novými 
pracovnými miestami a hospodárskym 
rastom, najmä pokiaľ ide o udržanie 
vysoko kvalitných pracovných miest v 
Európe; zdôrazňuje, že cieľ týkajúci sa 
obnoviteľných zdrojov energie má 
najväčší potenciál urýchliť dlhodobý 
rozvoj pracovísk na báze špičkových 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. žiada Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú analýzu systému celkových 
nákladov a účinkov jednotlivých zdrojov 
energie, a ich vplyvu na primeranosť 
výroby v dlhodobom horizonte;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 847
Matthias Groote

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že predvídateľné 
prostredie pre hospodárske plánovanie v 
EÚ je ohrozené vplyvom zmeny klímy, ako 
sú extrémne poveternostné podmienky a 
prírodné katastrofy; konštatuje, že z 
dôvodu prebiehajúcej zmeny klímy sa 
zvýšia náklady na poistenie rizík; vyzýva 
preto Komisiu, aby väčšmi urýchlila 
rozvoj riadenia rizík katastrof v EÚ s 
osobitným dôrazom na ekonomické 
náklady vyplývajúce z prírodných 
katastrof a výdavky na poistenie proti 
rizikám;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 848
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že nárast priamych aj 
nepriamych nákladov vyplývajúcich z EÚ 
ETS sa musia v plnej miere 
vykompenzovať pre energeticky náročné 
odvetvia, kým sa z celosvetového hľadiska 
nepodarí dosiahnuť rovnaké podmienky; 
tým sa však nesmú zvýšiť rozdiely v 
konkurencieschopnosti medzi členskými 
štátmi a preto by mal každý členský štát 
zaviesť systém na úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že ceny energie sa v 
jednotlivých regiónoch líšia v závislosti od 
ich geologických, politických a fiškálnych 
rozdielov, a že najlepším spôsobom na 
zabezpečenie nízkych cien energie je plne 
využiť domáce a udržateľné zdroje 
energie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. poznamenáva, že EÚ je kontinent s 
nedostatočnými zdrojmi, a že EÚ dováža 
približne 60 % svojej spotreby plynu, viac 
ako 80 % spotreby ropy a takmer 50 % 
uhlia používaných na výrobu energie; v 
tejto súvislosti trvá na rámci na rok 2030 s 
osobitným dôrazom na udržateľné a 
obnoviteľné zdroje energie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 851
Anne Delvaux
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Návrh uznesenia
Odsek 32 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32c. žiada o založenie Európskeho 
observatória pre energiu, ktorého hlavnou 
úlohou bude posúdiť ceny energie a ich 
zložky, a tieto informácie transparentným 
a jednoducho dostupným spôsobom 
sprístupniť všetkým koncovým 
používateľom a investorom; 
observatórium takisto predloží 
odporúčania, ktoré budú v súlade našimi 
dlhodobými cieľmi nízkych emisií uhlíka 
na úrovni európskej a vnútroštátnej 
úrovni s cieľom ťažiť z čo najnižších cien 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zohľadnenie rôznej kapacity členských 
štátov

Maximálne využívanie potenciálu 
všetkých členských štátov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 853
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
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v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením pokroku 
pri znižovaní emisií od roku 1990, 
hospodárskeho potenciálu a potenciálu 
obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných a iných 
domácich zdrojov energie a energetickej 
efektívnosti krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
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v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií v súlade s 
Kjótskym protokolom, emisií na osobu, 
hospodárskeho potenciálu a potenciálu 
obnoviteľných a iných domácich zdrojov 
energie a energetickej efektívnosti krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 856
Georgios Koumoutsakos

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, vzhľadom na súčasnú 
hospodársku situáciu a podnikateľské 
prostredie, najmä v tých členských 
štátoch, ktoré čelia vážnym finančným 
ťažkostiam, a že to je dôvodom na prácu 
na spravodlivejšom základe spoločného 
úsilia so zohľadnením HDP, pokroku pri 
znižovaní emisií od roku 1990, emisií na 
osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 33
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov odlišným spôsobom, a preto je 
vhodné pokračovať v práci na 
spravodlivom základe spoločného úsilia, 
ako to bolo dodnes, so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 858
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov odlišným spôsobom, a preto je 
vhodné pracovať na spravodlivejšom 
základe spoločného úsilia so zohľadnením 
HDP, prístupu k technológiám, pokroku 
pri znižovaní emisií od roku 1990, emisií 
na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA
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Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 1990, 
emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu 
a potenciálu obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti krajín; 
konštatuje, že globálne rozdelenie záťaže 
z hľadiska príjmov by sa premietlo do 
cieľa EÚ v oblasti zníženia emisií o 57 % 
za rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky 
ovplyvňujú jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že to je dôvodom na 
prácu na spravodlivejšom základe 
spoločného úsilia so zohľadnením HDP, 
pokroku pri znižovaní emisií od roku 
1990, emisií na osobu, hospodárskeho 
potenciálu a potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti 
krajín;

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ 
v oblasti zmeny klímy a energetiky môžu 
ovplyvniť jednotlivé členské štáty a ich 
občanov rôzne, a že pri posudzovaní úsilia 
každého členského štátu potrebného na 
dosiahnutie nových záväzných cieľov do 
roku 2030 týkajúcich sa zníženia emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej účinnosti 
by sa mala zvážiť individuálna situácia 
jednotlivých krajín a potenciál pre 
zníženie emisií, výrobu obnoviteľnej
energie a schopnosť úspory energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 861
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. zastáva názor, že mapa potenciálu 
obnoviteľnej energie by sa mala 
vypracovať alebo aktualizovať spôsobom 
zrozumiteľným pre celú EÚ, keďže to 
členským štátom umožní zmeniť svoj 
súčasný energetický model v súlade s 
politickým cieľom 3x20 bez 
metodologických chýb;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. poukazuje na to, prijatie 
dekarbonizačnej stratégie, ktorá 
nezohľadňuje situáciu niektorých 
členských štátov môže viesť k 
hromadnému nárastu energetickej 
chudoby v týchto krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 863
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. domnieva sa, že spoločné úsilie 
členských štátov by preto malo byť 
konzistentné so zásadou „spoločných, 
pritom však diferencovaných 
zodpovedností a príslušných spôsobilostí“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 864
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné; v tejto súvislosti žiada, aby sa 
pri navrhovaní politických cieľov EÚ 
dôrazne zachovala technologická 
neutralita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 865
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
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mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
udržateľné;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 866
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky 
a hospodársky prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 867
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné; zdôrazňuje potrebu spoločnej 
akcie a lepšej koordinácie a spolupráce 
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medzi členskými štátmi EÚ v oblasti 
energetiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a musia vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy a systémy podpory, pokiaľ 
ide o technológie a zdroje energie, ktoré 
neškodia životnému prostrediu a sú 
spoločensky a hospodársky prijateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné; domnieva sa, že akýkoľvek 
budúci rámec by mal rešpektovať 
nezávislosť členských štátov a nemal by 
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sa snažiť obmedziť túto právomoc 
pomocou správnych predpisov, ktoré by 
mohli brániť väčšiemu využívaniu 
domácich zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že podľa článku 194 ZFEÚ
je EÚ zodpovedná za dokončenie 
vnútorného trhu s energiou, ako aj za 
propagovanie obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej účinnosti, zatiaľ čo 
členské štáty prijímajú rozhodnutia,
pokiaľ ide o ich energetický mix, a mali by 
vedieť využiť a používať rôzne prístupy, 
pokiaľ ide o technológie a zdroje energie, 
ktoré neškodia životnému prostrediu a sú 
spoločensky a hospodársky prijateľné za 
predpokladu, že prístup v oblasti riadenia 
rizika a zabezpečenia dodávok v súlade s 
európskymi politickými cieľmi týkajúcimi 
sa udržateľnosti, bezpečnosti a 
dostupnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 871
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
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rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu, sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné a zároveň zachovávajú a 
zlepšujú životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a mali by vedieť využiť a používať 
rôzne prístupy, pokiaľ ide o technológie 
a zdroje energie, ktoré neškodia životnému 
prostrediu a sú spoločensky a hospodársky 
prijateľné;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa 
článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné 
rozhodnutia, pokiaľ ide o ich energetický 
mix, a  v rámci troch hlavných cieľov v 
oblasti klímy a energie by mali vedieť 
využiť a používať rôzne prístupy, pokiaľ 
ide o technológie a zdroje energie, ktoré 
neškodia životnému prostrediu a sú 
spoločensky a hospodársky prijateľné, 
pokiaľ ide o politické ciele v oblasti klímy 
a energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 873
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. berie na vedomie vážne obavy 
týkajúce sa rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa stanovujú prechodné pravidlá v rámci 
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celej Únie pre harmonizované 
prideľovanie bezplatných emisných kvót 
podľa článku 10a smernice 2003/87/ES, 
ktorý stanovuje príliš prísne kritériá bez 
zohľadnenia palivovej alebo geografickej 
špecifickosti členských štátov, v prípade 
ktorých je uhlie základným palivom, čo 
vedie k narušeniu hospodárskej súťaže na 
spoločnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 874
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. zastáva názor, že hrubá energetická 
účinnosť, ktorú vypočítal Eurostat pre 
jednotlivé členské štáty, nesmie 
zohľadňovať iba dosiahnutú úsporu 
energie, pretože hospodárska recesia môže  
v prípade tohto ukazovateľa paradoxne 
viesť k nesprávnym výsledkom pre tento 
ukazovateľ; ukazovateľ energetickej 
účinnosti pre jednotlivé členské štáty by 
mal zohľadniť zmenu HDP v danej 
krajine za referenčné obdobie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. uznáva, že technológie získavania 
energie z obnoviteľných zdrojov zahŕňajú 
veľké množstvo rôznych technických 
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možností, ktoré sa môžu využívať v rámci 
odvetvia elektriny, vykurovania a 
chladenia, ako aj pri preprave; 
zdôrazňuje, že celkový záväzný cieľ 
obnoviteľnej energie do roku 2030 
umožňuje členským štátom široký a 
flexibilný výber z hľadiska rozhodnutia, 
kedy a kde investovať, pokiaľ ide o 
odvetvie energetiky a technológie, ktoré sú 
prínosom pre každé takéto odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 876
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. pripomína Komisii žiadosť 
Parlamentu, aby bol podľa právnych 
predpisov každý členský štát povinný 
vypracovať do roku 2050 stratégiu 
zameranú na zníženie emisií uhlíka; je 
presvedčený, že zatiaľ čo takéto národne 
podmienené plány nie sú právne záväzné, 
sú dôležité z hľadiska zabezpečenia väčšej 
transparentnosti pre investorov a 
úradníkov, pokiaľ ide o dlhodobé 
smerovanie politiky a opatrenia, ktoré 
bude potrebné prijať, ak sa tieto ciele 
majú realizovať; očakáva, že Komisia 
navrhne spôsob rozdelenia záťaže medzi 
členskými štátmi s cieľom stanoviť dátum 
pre predloženie takýchto plánov na účely 
revízie; vyzýva Komisiu, aby v prípade, že 
sa niektoré plány budú považovať za 
nereálne, a ak členské štáty nebudú 
ochotné poskytnúť primerané vysvetlenie, 
navrhla doplňujúce opatrenia, keďže 
môže byť potrebné zabezpečiť 
dôveryhodnosť cieľov Únie týkajúcich sa 
zníženia CO2;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 877
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. uznáva, že technológie získavania 
energie z obnoviteľných zdrojov zahŕňajú 
veľké množstvo technických možností, a 
že záväzný cieľ poskytuje členským štátom 
široký a pružný rámec možností na 
zabezpečenie energetického mixu z 
hľadiska odvetvia energetiky a 
technológií, ktoré sú v každom z týchto 
odvetví prínosom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 878
Chris Davies, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 34 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. očakáva, že Komisia navrhne právne 
predpisy, podľa ktorých bude každý 
členský štát povinný v kontexte svojej 
dlhodobej stratégie a na základe 
harmonizovaného rámca, ktorý stanoví 
Komisia, vypracovať národný akčný plán 
na dosiahnutie zníženia emisií CO2 do 
roku 2030, ktorý bude zodpovedať cieľu 
EÚ v oblasti zabezpečenia celkového 40 % 
domáceho zníženia; žiada, aby členské 
štáty v rámci týchto akčných plánov 
špecifikovali svoje vlastné národné ciele 
zamerané na zlepšenie energetickej 
účinnosti a rozvoj obnoviteľnej energie; 
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trvá na tom, aby Komisia posúdila 
zlučiteľných týchto akčných plánov s 
dosiahnutím vnútorného trhu Únie s 
energiou, a vyzýva Komisiu, aby 
predložila takéto ustanovenia, ktoré môžu 
byť potrebné na zabezpečenie toho, aby 
bolo dosiahnutie národných cieľov v 
rámci práva Únie zákonnou požiadavkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 879
Edite Estrela

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať 
na scenáre vykonávania opatrení, v 
ktorých sa zohľadní existujúci potenciál v 
členských štátoch, vyhliadky vývoja 
nákladovo efektívnych nových technológií 
a celosvetový vplyv vykonávania 
navrhnutej politiky, aby sa mohli 
navrhnúť ciele zníženia emisií na 
nasledujúce roky;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať 
na scenáre vykonávania opatrení, v 
ktorých sa zohľadní existujúci potenciál v 
členských štátoch, vyhliadky vývoja 

vypúšťa sa
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nákladovo efektívnych nových technológií 
a celosvetový vplyv vykonávania 
navrhnutej politiky, aby sa mohli 
navrhnúť ciele zníženia emisií na 
nasledujúce roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať na 
scenáre vykonávania opatrení, v ktorých sa 
zohľadní existujúci potenciál v členských 
štátoch, vyhliadky vývoja nákladovo 
efektívnych nových technológií a 
celosvetový vplyv vykonávania navrhnutej 
politiky, aby sa mohli navrhnúť ciele 
zníženia emisií na nasledujúce roky;

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať na 
scenáre vykonávania opatrení, v ktorých sa 
zohľadní existujúci potenciál v členských 
štátoch, vyhliadky vývoja nákladovo 
efektívnych nových účinných a 
obnoviteľných technológií a celosvetový 
vplyv vykonávania navrhnutej politiky, aby 
sa mohli navrhnúť ciele zníženia emisií na 
nasledujúce roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať na 
scenáre vykonávania opatrení, v ktorých sa 
zohľadní existujúci potenciál v členských 
štátoch, vyhliadky vývoja nákladovo 
efektívnych nových technológií a 

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj 
plánovaných opatrení by sa mal zamerať na 
scenáre vykonávania opatrení, v ktorých sa 
zohľadní existujúci potenciál v členských 
štátoch, vyhliadky vývoja nákladovo 
efektívnych a udržateľných nových 



AM\1010283SK.doc 61/79 PE523.090v02-00

SK

celosvetový vplyv vykonávania navrhnutej 
politiky, aby sa mohli navrhnúť ciele 
zníženia emisií na nasledujúce roky;

technológií a celosvetový vplyv 
vykonávania navrhnutej politiky, aby sa 
mohli navrhnúť ciele zníženia emisií na 
nasledujúce roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 883
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. uznáva, že zvýhodňovanie určitých 
zdrojov energie (napr. jadrových alebo 
obnoviteľných zdrojov energie) pred 
inými môže viesť k situácii, v ktorej určité 
členské štáty získajú porovnateľnú 
výhodu a budú nespravodlivo zvýhodnené 
v porovnaní s tými, ktoré sa budú musieť 
spoľahnúť na prenos technológií z 
privilegovaných štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 884
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. žiada Komisiu, aby zlepšila 
propagáciu a účinnosť existujúcich 
finančných nástrojov (napr. NER300) pre 
nízkouhlíkové investície tým, že zhromaždí 
všetky potrebné informácie týkajúce sa 
finančných možností pre vnútroštátnu, 
regionálnu a miestnu úroveň v jednotnej, 
jasnej a ľahko dostupnej databáze;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 885
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu,
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu 
pre MSP a aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 886
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS, okrem programu NER300, ktorý sa 
musí vyhodnotiť, aby sa zabezpečilo jeho 
riadne vykonávanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 887
Konrad Szymański
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Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol 
využiť pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosti 
na zlepšenie existujúcich systémov 
financovania, ktoré by pomohli využiť 
pákový efekt investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 888
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS, ako aj z prostriedkov štrukturálneho 
fondu a fondu súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 889
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 36
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol 
využiť pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol 
využiť pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup a náklady na 
kapitál predstavujú často prekážku pre 
investície do kapitálovo náročných čistých 
technológií; preto žiada Komisiu, aby 
stanovila tri záväzné a ambiciózne ciele 
pre emisie skleníkových plynov, 
obnoviteľné zdroje energie a energetickú 
účinnosť na zaistenie dlhodobej 
bezpečnosti investícií, ktorá prispeje k 
zníženiu nákladov na kapitál; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby vyvinula inovačné 
nástroje financovania a využívala fondy s 
počiatočným verejným kapitálom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 36
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
podpory vytvorenia národného fondu, 
ktorý by pomohol využiť pákový efekt 
investícií a prípadne financovaný podielom 
z príjmov národného systému ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií a 
energetickej účinnosti; preto žiada 
Komisiu, aby preskúmala možnosti
vytvorenia fondu, ktorý by spájal 
existujúce a nové zdroje financovania a 
ktorý by pomohol využiť pákový efekt 
investícií a prípadne financovaný, okrem 
iného, podielom z príjmov systému ETS; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila inovačné 
nástroje financovania a udelila väčší 
význam EIB, národným inštitúciám 
verejného financovania, dôchodkovým 
fondom a poisťovniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 893
Elisabetta Gardini
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Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS; pravidlá týkajúce sa prístupu k 
tomuto fondu by mali uľahčiť finančné 
riziko, ktoré nesú investori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 894
Chris Davies

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS, ktorý by sa mohol použiť na 
podporu rozvoja inovačných 
nízkouhlíkových technológií, a na 
podporu iniciatív zameraných na zníženie 
nákladov a emisií uhlíka energeticky 
národných priemyselných odvetví;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, 
dokonca aj v prípade odvetví ťažkého 
priemyslu, predstavuje často prekážku pre 
investície do čistých technológií; preto 
žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť 
vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť 
pákový efekt investícií a prípadne 
financovaný podielom z príjmov systému 
ETS; domnieva sa, že v tejto súvislosti by 
bolo veľkou pomocou posilnenie a 
presmerovanie EIB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 896
Elisabetta Gardini

Návrh uznesenia
Odsek 36 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vzhľadom na skutočnosť, že niektoré 
priemyselné odvetvia potrebujú prelomové 
technológie s cieľom ešte viac znížiť svoje 
emisie a zlepšiť svoju energetickú 
účinnosť na základe súčasnej úrovne 
poznatkov, vyzýva Radu, aby medzi 
politické opatrenia zahrnula jasné 
finančné záväzky pre oblasť výskumu, 
vývoja, pilotné plány a rozvoj nových 
technológií, ktoré zodpovedajú miere 
úsilia potrebnej na dosiahnutie cieľov do 
roku 2030;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 897
Edit Herczog

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. žiada Európsku úniu o pragmatický 
prístup k novým trhovým modelom, 
regulačným a finančným modelom pre 
nízkouhlíkové energetické riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. poznamenáva, že v súčasnosti niektoré 
rýchlo sa rozvíjajúce krajiny a rozvinuté 
krajiny sa zúčastňujú na diferencovaných 
politikách a investíciách v oblasti klímy 
vrátane realizácie vlastných systémov 
obchodovania s emisiami;

37. poznamenáva, že v súčasnosti rýchlo sa 
rozvíjajúce krajiny a rozvinuté krajiny sa 
zúčastňujú na rôznych politikách 
a investíciách v oblasti klímy vrátane 
realizácie vlastných systémov 
obchodovania s emisiami; víta budúce 
vyhliadky na prepojenie systému EÚ ETS 
s ostatnými celosvetovými mechanizmami 
obchodovania s emisiami uhlíka s cieľom 
vytvoriť globálny celosvetový trh s 
emisiami uhlíka; zdôrazňuje, že takýto 
globálny prístup zaistí pre európsky 
priemysel rovnaké podmienky, pričom ide 
o najkomplexnejší a nákladovo efektívny 
prístup k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. poznamenáva, že v súčasnosti niektoré 
rýchlo sa rozvíjajúce krajiny a rozvinuté 
krajiny sa zúčastňujú na diferencovaných
politikách a investíciách v oblasti klímy 
vrátane realizácie vlastných systémov 
obchodovania s emisiami;

37. poznamenáva, že niektoré rýchlo sa 
rozvíjajúce krajiny a rozvinuté krajiny sa 
zameriavajú na politiky a investície
v oblasti klímy vrátane realizácie vlastných 
systémov obchodovania s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 900
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. zdôrazňuje, že vonkajšia energetická 
politika musí odrážať aj snahu o užšiu 
spoluprácu v oblasti energetickej politiky, 
a preto žiada o uzatvorenie energetických 
dohôd s tretími krajinami na úrovni EÚ a 
o pevné stanovenie cieľov v oblasti 
energetickej politiky EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. konštatuje, že podľa agentúry IEA 
stúpli ceny energie v Európe v rokoch 
2005 – 2012 o 38 %, zatiaľ čo v USA 
klesli za rovnaké obdobie o 4 %; vyjadruje 
svoje obavy týkajúce sa vplyvu tejto 
skutočnosti na konkurencieschopnosť 
Európy; zdôrazňuje význam 
transatlantickej dohody o voľnom 
obchode pre oblasť energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. zdôrazňuje, že 138 krajín na celom 
svete upravilo svoje ciele a politiky v 
súlade s obnoviteľnými zdrojmi energie; 
uznáva, že investície v Indii, Číne a USA 
do ekologických technológií rastú oveľa 
rýchlejším tempom ako v EÚ; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že Európa má 
ďaleko od toho, aby v tom bola sama, ale 
na druhej strane riskuje, že nevyužije 
ekonomickú príležitosť, ktorú prechod na 
tento zdroj energie v súčasnosti prináša;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 903
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. poznamenáva, že vedenie EÚ v 
oblasti technológií obnoviteľných zdrojov 
pochádza z inovácie vo výrobe, ako aj z 
oblastí, ako systémová integrácia; uznáva, 
že v dôsledku prijatia záväzných cieľov na 
rok 2030 bude EÚ zohrávať úlohu 
kompetenčného klastra, ktorý umožní 
výrobu konkurencieschopných výrobkov 
vysokej kvality. Bude to mať prínos pre 
vnútorný trh, a zároveň to európskym 
spoločnostiam umožní preniknúť na trhy 
tretích krajín vďaka konkurenčnej výhode 
EÚ. V prípade, že EÚ nebude mať na rok 
2030 k dispozícii ambiciózny balík, 
riskuje, že stratí svoje vedenie na trhu, 
ako aj v oblasti technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. poukazuje na to, že dobre fungujúci 
systém EÚ ETS je rozhodujúcim faktorom 
pre udržanie vedúcej pozície EÚ v oblasti 
zmeny klímy, a že niektoré krajiny, 
napríklad Čína a Austrália, uplatňujú 
alebo pripravujú právne predpisy v oblasti 
zavedenia vlastných systémov 
obchodovania s emisiami podľa príkladu 
EÚ ETS; v tejto súvislosti pripomína, že 
medzinárodný systém stanovenia hornej 
hranice emisií a obchodovania s nimi je 
kľúčový s cieľom zabezpečiť novú, 
právne záväznú globálnu dohodu 
týkajúcu sa zmeny klímy, ako aj to, že bez 
stabilného a predvídateľného systému 
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obchodovania s emisiami bude ohrozená 
dôveryhodnosť klimatickej politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 905
Vladko Todorov Panayotov

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. uznáva význam záväzných cieľov a 
politík týkajúcich sa obnoviteľných 
zdrojov energie do roku 2020, ktoré majú 
EÚ pomôcť k technologickému prvenstvu 
na globálnych trhoch a k tomu, aby sa 
stala priekopníkom v oblasti inovácií 
technológie obnoviteľných zdrojov 
energie; zdôrazňuje, že napredovanie tejto 
politiky prostredníctvom prijatia 
záväzných cieľov v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie na rok 2030 by EÚ do 
budúcnosti umožnilo konkurovať Číne, 
USA, Južnej Kórei, Japonsku, Indii v 
oblasti vedúceho postavenia na trhu s 
technológiami, a to dokonca aj v období 
hospodárskych obmedzení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 906
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
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ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme;

ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme; zdôrazňuje, že v záujme prijatia 
právnych predpisov týkajúcich sa 
primeranej úrovne ambícií pre cieľ 
zníženia emisií EÚ do roku 2030 sú 
rozhodujúce výsledky rokovaní v Paríži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme;

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme; zdôrazňuje význam komplexnej 
stratégie, v ktorej tretie krajiny prijímajú 
záväzné záväzky v oblasti zníženia emisií 
CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
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cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme;

cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme; zdôrazňuje, že proti zmene klímy 
možno úspešne bojovať len na základe 
spoločného globálneho úsilia, pričom na 
druhej strane pokračujúci záväzok 
samotnej EÚ by mohol ohroziť 
priemyselnú základňu Európy; preto 
zdôrazňuje, že výsledok medzinárodných 
klimatických rokovaní musí priniesť 
prípadné ambície EÚ v oblasti zníženia 
emisií CO2;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú 
dohodu o klíme;

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby 
členské štáty vystupovali pri rokovaniach 
o zmene klímy jednotne s cieľom 
zabezpečiť v roku 2015  novú záväznú 
globálnu dohodu o zmene klímy; v záujme 
úspešného dosiahnutia dohody do roku 
2015 považuje za potrebné, aby krajiny 
stanovili záväzky v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov ešte pred samitom 
hlavných svetových predstaviteľov, ktorý 
usporiadal Pan Ki-mun na september 
2014; zdôrazňuje, že EÚ musí ísť 
príkladom a stanoviť na rok 2030 
ambiciózne ciele v oblasti zníženia 
skleníkových plynov, energetickej 
účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie 
v čase konania tohto samitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 910
Francisco Sosa Wagner

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie, a aby
členské štáty vystupovali jednotne s 
cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, 
ktorú budú obhajovať počas rokovaní 
v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme;

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ 
udržala svoje vedúce postavenie pri 
prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo 
definovaním troch záväzných cieľov 
zahŕňajúcich obnoviteľné zdroje energie, 
úspory energie a zníženie emisií 
skleníkových plynov; vyzýva členské štáty, 
aby vystupovali jednotne s cieľom 
vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, ktorú 
budú obhajovať počas rokovaní v Paríži 
v roku 2015, ktorých cieľom bude 
dosiahnuť novú globálnu záväznú dohodu 
o klíme;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 911
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. domnieva sa, že potenciál vývozu 
LNG z USA by mohol výrazne ovplyvniť 
fungovanie vnútorného trhu EÚ s 
energiou, a mohol by mať rozsiahle 
dôsledky pre geopolitiku energie v 
blízkych zahraničných a tradičných 
dodávateľských krajinách Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras
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Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. zdôrazňuje, že v rámci rokovaní o 
transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve zohrávajú 
rozhovory týkajúce sa energetiky dôležitú 
a základnú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 913
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
medzinárodného financovania klímy a 
preto vyzýva členské štáty, aby v súlade s 
Rámcovým dohovorom Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) spravodlivým dielom včas 
prispeli do Zeleného klimatického fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
v mene skupiny Zelení/EFA

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. víta iniciatívu Pan Ki-muna 
Udržateľná energia pre všetkých, ktorá 
podporuje energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie ako 
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najrelevantnejšie riešenie na 
zmierňovanie vplyvu; žiada EÚ, aby tento 
program podporila; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 915
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. vyzýva členské štáty a ostatné strany, 
aby sa v nadchádzajúcich 
medzinárodných rokovaniach a v
očakávaní potenciálne záväznej dohody 
zaoberali problematikou úniku uhlíka na 
globálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 916
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 38 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38b. žiada preto o lepšiu koordináciu 
medzi Radou, Komisiou a Európskou 
službou pre vonkajšiu činnosť, aby EÚ 
mohla v medzinárodných organizáciách 
vystupovať jednotne a zohrávať 
aktívnejšiu úlohu pri podpore politiky 
nízkych emisií uhlíka,, pričom by mala 
väčší vplyv;

Or. en



PE523.090v02-00 78/79 AM\1010283SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 917
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 38 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38c. domnieva sa, že ambiciózne politiky 
týkajúce sa inovácie, udržateľnej energie 
a boja proti zmene klímy umožnia EÚ 
udržať si svoju vedúcu úlohu a majú 
pozitívny vplyv na medzinárodné 
rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 918
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 38 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38d. zastáva názor, že úzka spolupráca v 
oblasti výskumu, vývoja a inovácií nových 
nízkouhlíkových technológií s 
medzinárodnými partnermi by pomohla 
dosiahnuť novú, záväznú globálnu 
dohodu a riešiť problematiku zmeny 
klímy na celosvetovej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 919
Anne Delvaux

Návrh uznesenia
Odsek 38e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38e. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
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možnosti využitia podielov dražby 
emisných kvót s cieľom splniť záväzky 
EÚ v oblasti medzinárodného 
financovania klímy voči rozvojovým 
krajinám, ktoré budú v súlade s ich 
potrebami v oblasti prispôsobovania sa 
zmenám klímy a ich zmierňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 920
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 39 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a. klimatický a energetický rámec by 
mal zahŕňať nástroje, ktoré sú dostupné v 
rámci regionálnej politiky EÚ na 
dosiahnutie cieľov do roku 2030; patrí 
sem lepšie využívanie Európskeho 
štrukturálneho a investičného fondu na 
rozvoj decentralizovaných projektov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie, 
projekty týkajúce sa ekologických palív v 
mestských a vidieckych oblastiach a 
projekty týkajúce sa energetickej 
účinnosti;

Or. en


