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Pozmeňujúci návrh 219
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité 
kroky na ovplyvnenie trhov s energiou, 
najmä pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie 
dodávok elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

14. berie na vedomie, že je možné, že trh s 
energiou sám osebe nebude schopný 
poskytnúť dostatočnú kapacitu na 
zaistenie bezpečnosti dodávok a že 
vzhľadom na nový vývoj, ako napríklad 
zvýšenie zaťaženia v špičke či ohromný 
podiel prerušovaných dodávok energie 
z obnoviteľných zdrojov, bude 
pravdepodobne potrebné prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni 
s cieľom zaistiť bezpečné dodávky 
a členské štáty zavedú alebo budú 
zavádzať vnútroštátne mechanizmy 
budovania kapacít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité 
kroky na ovplyvnenie trhov s energiou, 
najmä pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie 
dodávok elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

14. berie na vedomie, že niektoré členské 
štáty už zaviedli alebo hodlajú zaviesť 
vnútroštátne mechanizmy odmeňovania 
budovania kapacít s cieľom zabezpečiť 
dodávky elektriny; hoci sú tieto 
mechanizmy potrebné vzhľadom na 
prítomnosť prvkov, ktoré môžu narúšať 
účinné fungovanie trhov len s elektrinou, 
je nevyhnutné prijať koordinovanejší 
prístup na úrovni EÚ s cieľom 
zabezpečiť, že sú potrebné, účinné, 
transparentné a nediskriminačné;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité 
kroky na ovplyvnenie trhov s energiou,
najmä pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie 
dodávok elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie, že členské 
štáty opäť prijímajú kroky na ovplyvnenie 
trhov s energiou, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby náležite 
preskúmali všetky možné alternatívne 
riešenia, najmä pokiaľ ide o zdroje 
flexibility, ako napr. riadenie strany 
dopytu, uchovávanie a fyzické prepojenia, 
a zasahujú tak do trhu a narúšajú ho, 
prípadne tiež vytvárajú efekt blokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité 
kroky na ovplyvnenie trhov s energiou, 
najmä pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie 
dodávok elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

14. berie na vedomie, že napriek 
uvedomovaniu si možných cezhraničných 
riešení niektoré členské štáty zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít s cieľom zabezpečiť 
dodávky elektrickej energie; zastáva 
názor, že takýto mechanizmus by mal byť 
neutrálny z hľadiska technológií, 
rozpočtu a hospodárskej súťaže;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 223
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie 
dodávok elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou; uznáva, 
že členské štáty môžu zaviesť
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít za predpokladu, že je navrhnutý 
tak, aby podporoval využívanie energie 
z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových 
zdrojov a aby sa zároveň v plnej miere 
využili možné cezhraničné riešenia;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 224
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do 
trhu a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, ktoré by 
mohli mať za následok zablokovanie 
jednotných technológií na vnútroštátnych 
hraniciach alebo – najmä pokiaľ ide o 
úsilie o zabezpečenie dodávok elektriny –
ktoré sú nezlučiteľné so spoločným trhom 
a pravidlami hospodárskej súťaže, pričom 
zavádzajú vnútroštátny mechanizmus 
odmeňovania budovania kapacít, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho; vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene poskytla 
dôkladnú analýzu primeranosti 
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regionálneho systému a možný negatívny 
vplyv vnútroštátnych mechanizmov 
odmeňovania budovania kapacít na 
vnútorný trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia alebo sa zapojili do 
koordinácie na úrovni EÚ, a zasahujú tak 
do trhu a narúšajú ho; poukazuje tiež na 
rastúcu potrebu rámca stabilnej politiky 
na zaistenie ekonomickej bezpečnosti 
energetickej kapacity a pre vhodnú 
štruktúru energetických dodávok; žiada, 
aby sa forma trhu s energiou zameriavala 
na dlhodobé ciele politiky EÚ v oblasti 
energetiky a zmeny klímy a aby umožnila 
zapojenie technológií obnoviteľných 
zdrojov energie a tiež rozvoj vnútorného 
trhu s energiou v plnej miere;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 226
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho; preto bez toho, aby takéto 
mechanizmy dopredu vylúčil, žiada 
členské štáty, aby spolupracovali 
s Komisiou na prijatí usmernení v celej 
EÚ o zavedení – v prípade potreby –
mechanizmov budovania kapacít trhu 
s cieľom minimalizovať mieru ich 
narúšania vnútorného trhu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho; domnieva sa, že pri 
zavádzaní nekoordinovaným spôsobom 
v celej EÚ hrozí, že vnútroštátne 
mechanizmy budovania kapacít ešte viac 
rozdrobia európsky trh s energiou, a to 
v skutočnosti diskrimináciou dovozu 
elektriny;



PE510.735v01-00 8/128 AM\935846SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho, najmä v susedných 
členských štátoch, a vytvárajú tak 
nebezpečenstvo oddelenia vnútroštátnych 
trhov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho; vyzýva preto členské štáty, 
aby neprijímali takéto rozhodnutia;



AM\935846SK.doc 9/128 PE510.735v01-00

SK

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 230
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
elektriny, pričom zavádzajú vnútroštátny 
mechanizmus odmeňovania budovania 
kapacít bez toho, aby v plnej miere využili 
cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu 
a narúšajú ho;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, 
že členské štáty opäť prijímajú určité kroky 
na ovplyvnenie trhov s energiou, najmä 
pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok 
plynu a elektriny, pričom zavádzajú 
vnútroštátny mechanizmus odmeňovania 
budovania kapacít bez toho, aby v plnej 
miere využili cezhraničné riešenia, a 
zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mechanizmy spolupráce zavedené 
smernicou 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie sa doposiaľ nevyužívajú; 
poukazuje na zistenia Komisie, podľa 
ktorých by lepšie využívanie existujúcich 
mechanizmov spolupráce mohlo priniesť 
značné výhody, napríklad oživenie 
obchodu; vyzýva členské štáty, aby 
následne podľa potreby lepšie využívali 
mechanizmy spolupráce a takisto 
zintenzívnili vzájomnú komunikáciu; 
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Pozmeňujúci návrh 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. uznáva, že trhy zamerané len na 
energiu budú naďalej vysielať trhové 
cenové signály, ak sa zabezpečí primeraná 
úroveň transparentnosti a monitorovania 
trhu; naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby preskúmali ďalšie koncepcie 
trhu s energiou, ktoré by oproti súčasným 
vnútroštátnym mechanizmom budovania 
kapacít mohli priniesť investorom príjmy 
v rámci všetkých foriem výroby energie 
a súvisiacich technológií a zabezpečiť 
nákladovo najefektívnejšie a najmenej 
diskriminačné poskytovanie flexibility 
a doplnkových služieb v energetickom 
sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zavedenie akéhokoľvek mechanizmu 
odmeňovania budovania kapacít 
podmienili takto: najprv je nevyhnutné 
preskúmať a v plnej miere využiť všetky 
opatrenia zamerané na flexibilitu, ako 
napríklad riadenie strany dopytu, výroba 
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tepla a energie, možnosti uskladňovania a 
kapacita prepojenia; potrebné je tiež 
podrobné predchádzajúce posúdenie 
kapacity; napokon musia byť 
mechanizmy odmeňovania budovania 
kapacít navrhnuté na nadnárodnej 
úrovni, musia byť časovo obmedzené 
a zahŕňať postupy výberového konania 
a požiadavky týkajúce sa emisií CO2
a obmedzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. schvaľuje politiku Komisie hľadať 
cezhraničné riešenia; zdôrazňuje, že pred 
stanovením akýchkoľvek regionálnych 
alebo vnútroštátnych opatrení je potrebné 
vykonať primeranú analýzu s cieľom 
potvrdiť, že neexistujú nijaké alternatívne 
riešenia, a overiť, či navrhnuté opatrenia 
zohľadňujú cezhraničný dosah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že členské štáty by sa 
pred zavedením mechanizmov budovania 
kapacít trhu alebo popri ich zavádzaní 
mali zamerať na rozvoj vyrovnávacích 



PE510.735v01-00 12/128 AM\935846SK.doc

SK

trhov s elektrinou; všíma si, akú úlohu by 
mali tieto trhy v súčasnosti zohrávať 
v niektorých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. naliehavo žiada Komisiu a Agentúru 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER), aby aktívne 
pracovali na rýchlom prehĺbení 
regionálnych trhov s elektrinou a plynom 
prostredníctvom spoločnej regulácie, 
napríklad stanovenia času zatvárania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ 
ako celok čo najviac využiť potenciál 
všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 238
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ 
ako celok čo najviac využiť potenciál 
všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že práva členských štátov 
zvoliť si svoj energetický mix vyplývajú zo 
širokej škály energetických zdrojov, ktoré 
majú k dispozícii, a z technológií 
a investičných rozhodnutí, ktoré sa 
doposiaľ prijali; zastáva názor, že pri 
využívaní tohto rozmanitého potenciálu je 
potrebná lepšia koordinácia v rámci celej 
EÚ, ktorá sa riadi ambicióznymi 
kritériami v oblasti životného prostredia 
a zmeny klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 239
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, sa musí EÚ 
ako celok usilovať byť v oblasti 
energetiky čo najviac sebestačná, a tak 
v plnej miere využiť všetky možnosti 
výroby energie, ktoré sú z ekonomického 
a environmentálneho hľadiska 
realizovateľné;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 240
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ 
ako celok čo najviac využiť potenciál 
všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva právo členských štátov zvoliť si 
svoj energetický mix a potrebu lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ pri plnení 
trojitého cieľa, ktorý si EÚ ako celok 
vytýčila v rámci energetickej politiky, a to 
zaistenie konkurencieschopnosti, trvalej 
udržateľnosti a bezpečnosti dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ 
ako celok čo najviac využiť potenciál 
všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix, je medzi nimi potrebná 
lepšia koordinácia a spolupráca v oblasti 
energetiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 242
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
trvalo udržateľných energetických 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii členským 
štátom EÚ; v tomto smere chce osobitne 
vyzdvihnúť význam ekologického 
hospodárstva a dôležitosť vidieka pre 
malovýrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov pri prechode na spoločnosť bez 
fosílnych surovín;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 243
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ; 
zdôrazňuje, že EÚ by sa v rámci svojej 
politiky pri zohľadňovaní našich 
energetických a klimatických cieľov 
nemala usilovať „vybrať víťazov“ ani by 
nemala uprednostňovať jednotlivé zdroje 
pred inými;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix – ktorý môže zahŕňať 
jadrovú energiu pod podmienkou, že sa 
dodržia optimálne bezpečnostné normy –
alebo potreba lepšej koordinácie v rámci 
celej EÚ, musí EÚ ako celok čo najviac 
využiť potenciál všetkých energetických 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii členským 
štátom EÚ;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 245
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ, s cieľom 
znížiť závislosť EÚ od vonkajších zdrojov 
energie, ako aj podnietiť hospodársky 
rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;
zdôrazňuje dôležitosť reštrukturalizácie 
a koordinácie európskej energetickej 
politiky na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix, potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ alebo 
dlhodobé ciele v oblasti zmeny klímy a 
energetiky, musí EÚ ako celok čo najviac 
využiť potenciál všetkých energetických 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii členským 
štátom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ 
ako celok čo najviac využiť potenciál 
všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. zdôrazňuje, že bez toho, aby boli 
dotknuté práva členských štátov zvoliť si 
svoj energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, mala by sa 
EÚ ako celok zamerať na to, aby sa využil 
potenciál všetkých energetických zdrojov, 
ktoré sú k dispozícii členským štátom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
energetických zdrojov, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté 
práva členských štátov zvoliť si svoj 
energetický mix alebo potreba lepšej 
koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako 
celok čo najviac využiť potenciál všetkých 
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú k 
dispozícii členským štátom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby – vzhľadom na 
skutočnosť, že jadrová energia je stále 
veľmi dôležitá, a to najmä v tých 
členských štátoch, ktoré sú rozhodnuté ju 
ďalej rozvíjať, a že v porovnaní 
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s ostatnými formami výroby energie 
ponúka najlepšiu hodnotu za najlepšie 
peniaze, na základe čoho by sa znížili 
výdavky na energetické systémy a zároveň 
znížili ceny za elektrickú energiu –
zaujala oficiálne stanovisko k budúcemu 
vývoju v oblasti jadrovej energie na 
základe jej oznámenia o Pláne postupu 
v energetike do roku 2050;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 251
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že solidarita medzi 
členskými štátmi, ktorá sa požaduje 
prostredníctvom Zmluvy o EÚ, by sa mala 
uplatňovať vo vnútornej aj vonkajšej 
energetickej politike, tak pri každodennej 
činnosti, ako aj pri krízovom riadení; 
žiada Komisiu, aby vypracovala jasné 
vymedzenie „energetickej solidarity“ s 
cieľom zabezpečiť, aby sa ho pridržiavali 
všetky členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že hoci sa možnosti 
týkajúce sa rôznych obnoviteľných 
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zdrojov energie medzi jednotlivými 
členskými štátmi líšia, všetky regióny 
môžu podstatne prispievať k výrobe 
energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje potrebu riešiť problém 
očakávaného nárastu dodávok plynu 
a elektriny z tretích krajín do EÚ 
z krátkodobého a dlhodobého hľadiska 
s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok 
energie, rozdelenie si záťaže a spravodlivé 
fungovanie vnútorného trhu; opätovne 
zdôrazňuje, že táto výzva v prípade 
niektorých členských štátov úzko súvisí so 
závislosťou od dovozu plynu a ropy 
z jedinej tretej krajiny a že jej zdolanie si 
vyžaduje opatrenia zamerané na 
spestrenie portfólia dodávateľov, trás 
prenosu a zdrojov energie; uznáva, že v 
tomto ohľade je jedným zo strategických 
cieľov realizácia južného koridoru 
zemného plynu vrátane plynovodu 
Nabucco a jeho možného vedenia do
krajín strednej a východnej Európy, ako 
aj dosiahnutie dodávateľskej trasy do EÚ 
pre približne 10 – 20 % dopytu EÚ po 
plyne do roku 2020, aby mal každý 
európsky región reálny prístup k aspoň 
dvom rôznym zdrojom plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Jacek Saryusz-Wolski
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že otvorený a
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 
vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity;

16. domnieva sa, že otvorený a 
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila zriadenie 
spoločnej agentúry a mechanizmov na 
kupovanie plynu s cieľom vytvoriť 
protiváhu k monopolnej pozícii 
dominujúcich vonkajších dodávateľov;
poznamenáva, že na usmerňovanie 
vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že otvorený a 
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 

16. domnieva sa, že otvorený a 
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 
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vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity;

vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby Komisia v rámci 
svojich vzťahov s dodávateľmi energie 
z tretích krajín vzala do úvahy vplyv jej 
rozhodnutí na spotrebiteľské ceny 
a transparentne o nich informovala;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 256
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že otvorený a
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 
vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že otvorený a 
transparentný vnútorný trh, na ktorom 

16. domnieva sa, že otvorený a 
transparentný vnútorný trh, na ktorom 
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všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 
vzťahov s dodávateľmi energie EÚ sa musí 
uplatňovať zásada reciprocity;

všetky spoločnosti z členských štátov EÚ a 
tretích krajín dodržiavajú acquis 
communautaire v oblasti energetiky, môže 
pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu 
dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu k 
vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť 
dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; 
poznamenáva, že na usmerňovanie 
vzťahov s dodávateľmi energie z EÚ 
a tretích krajín sa musí uplatňovať zásada 
reciprocity;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 258
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je presvedčený, že by sa Komisii mal 
udeliť mandát na uskutočnenie rokovaní 
o strategicky dôležitých projektoch v 
oblasti infraštruktúry, ktoré majú vplyv na 
bezpečnosť dodávok do EÚ ako celku, a 
že takýto mandát treba zvážiť aj 
v ostatných medzivládnych dohodách, o 
ktorých sa predpokladá, že majú 
podstatný vplyvy na dosahovanie 
dlhodobých cieľov EÚ v oblasti 
energetickej politiky, najmä jej 
energetickej závislosti; v tejto súvislosti 
víta pokrok v rokovaniach vedených 
Komisiou o zmluve medzi EÚ, 
Azerbajdžanom a Turkménskom 
o vybudovaní transkaspického potrubného 
systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poznamenáva, že opatrenia 
poskytujúce finančné prostriedky na 
dlhodobé riadenie rádioaktívneho odpadu, 
vyhoreného jadrového paliva a vyradenie 
zariadení sa v Únii značne líšia a že 
niektoré jadrové podniky nemajú 
dostatočné zdroje na splnenie týchto úloh, 
čo v niektorých členských štátoch viedlo k 
významnému dopytu po štátnej pomoci; 
žiada preto Komisiu, aby urýchlene 
navrhla spoločné záväzné požiadavky pre 
primerané normy pre poskytovanie 
finančných prostriedkov vzhľadom na 
jadrovú zodpovednosť s cieľom 
zabezpečiť spravodlivú hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že ak sa ponechá na 
rozhodnutí členských štátov, či budú 
Komisiu informovať o existujúcich 
a plánovaných dohodách v oblasti 
energetiky, rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky medzi členskými štátmi a 
tretími krajinami, sa nezaručí 
transparentnosť ani jasnosť skutočnej 
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situácie v oblasti energetiky v EÚ a bude 
to brániť dokončeniu jednotného trhu;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 261
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. so zreteľom na vytvorenie 
mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetickej politiky medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami, vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa viac usilovali o to, 
aby sa nezaviedli dohody, ktoré sú v 
rozpore s právnymi predpismi o 
vnútornom trhu; domnieva sa, že Komisia 
by mala mať možnosť preskúmať návrhy 
dohôd a ich zlučiteľnosť s acquis 
communautaire a zúčastňovať sa v 
prípade potreby na rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 16c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. zdôrazňuje význam Zmluvy o 
založení Energetického spoločenstva v 
rámci susedstva EÚ pre vytvorenie 
spoločného právneho priestoru 
založeného na zásadách súvisiacich s 
acquis a normách vnútorného trhu; 
zdôrazňuje význam ďalšieho rozšírenia 
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Energetického spoločenstva, konkrétne o 
kandidátske krajiny a krajiny 
Východného partnerstva, Strednej Ázie a 
Stredozemia, a vytvorenia právnych 
kontrolných mechanizmov, ktoré by sa 
zaoberali nedostatočným vykonávaním 
acquis; vyzýva Európsku úniu, aby 
prejavila solidaritu krajinám, ktoré 
podpísali Zmluvu o založení 
Energetického spoločenstva a ktoré pri 
uplatňovaní jej zásad čelia vonkajším 
tlakom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov 
na energiu vo všetkých členských štátoch 
– alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov 
na energiu vo všetkých členských štátoch
– alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že vnútroštátne dotácie 
a iné stimuly sú dôležité pre rozsiahle 
prijatie obnoviteľných zdrojov na 
vnútroštátnych trhoch s energiou; 
konštatuje, že v dôsledku rozdielov medzi 
vlastnosťami vnútroštátnych trhov, 
rôznymi potenciálmi a odlišnými 
úrovňami technologických modelov a 
vyspelosti existuje v rámci Európskej únie 
súčasne široké spektrum rôznych 
systémov na podporu využívania 
obnoviteľných zdrojov energie; 
konštatuje, že väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade môže predstavovať dôležitý aspekt 
pre dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou, a to tak na veľkoobchodnej 
úrovni a maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s 
nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov 
na energiu vo všetkých členských štátoch 
– alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že stimuly v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie 
a efektívnosti by sa mali viac orientovať 
na trh s cieľom zabrániť cenovej 
deformácii alebo znížiť jej mieru, pretože 
je to zásadné pre dobre fungujúci a účinný 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 266
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje príležitosť zvážiť 
koordinovaný prístup, pokiaľ ide 
o stimuly v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie a efektívnosti, ako aj vedľajšie 
náklady na energiu vo všetkých členských 
štátoch pre dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou, a to tak na veľkoobchodnej 
úrovni a maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s 
nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. konštatuje, že postupné zbližovanie
stimulov v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie a efektívnosti, ako aj vedľajších 
nákladov na energiu vo všetkých členských 
štátoch po roku 2020 – alebo aspoň väčšia 
kompatibilita v tomto ohľade – sú zásadné 
pre dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou, a to tak na veľkoobchodnej 
úrovni a maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s 
nízkymi emisiami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj sektora 
s energiou z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že postupné zbližovanie 
stimulov v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie a efektívnosti, ako aj vedľajších 
nákladov na energiu v skupinách 
členských štátov v rámci po roku 2020 –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj sektora 
s energiou z obnoviteľných zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že porovnateľnosť
stimulov v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie a efektívnosti, ako aj vedľajších 
nákladov na energiu vo všetkých členských 
štátoch je zásadná pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
udržateľného energetického sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami; 
vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
usmernení pre koordináciu 
vnútroštátnych systémov podpory 
s konečným strednodobým cieľom 
vytvorenia jediného systému v rámci celej 
EÚ do roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami, 
a že jednotný trh ponúka hlavné 
príležitosti najmä pre obnoviteľné zdroje 
energie;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 274
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj sektora 
s energiou z obnoviteľných zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších metodík 
oceňovania energie vo všetkých členských 
štátoch – alebo aspoň väčšia kompatibilita 
v tomto ohľade – sú zásadné pre dobre 
fungujúci vnútorný trh s energiou, a to tak 
na veľkoobchodnej úrovni a 
maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s 
nízkymi emisiami;

Or. en



AM\935846SK.doc 33/128 PE510.735v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 276
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

17. zdôrazňuje, že dlhodobá harmonizácia 
cieľov a stimulov v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie a efektívnosti, ako aj 
vedľajších nákladov na energiu vo 
všetkých členských štátoch – alebo aspoň 
väčšia kompatibilita v tomto ohľade – sú 
zásadné pre dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou, a to tak na veľkoobchodnej 
úrovni a maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s 
nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na 
energiu vo všetkých členských štátoch –
alebo aspoň väčšia kompatibilita v tomto 
ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci 
vnútorný trh s energiou, a to tak na 
veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej 
úrovni, ako aj pre dlhodobý rozvoj 
energetického sektora s nízkymi emisiami;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 278
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby znovu 
preskúmala existujúce plány 
energetických projektov, najmä na 
výstavbu nových terminálov pre 
skvapalnený zemný plyn, ktorých 
dokončenie by malo trvať viac ako 10 
rokov, aby posúdila ich hospodársky 
prínos, pričom zohľadní terminály pre 
skvapalnený zemný plyn, ktoré sa už 
stavajú alebo sú vo fáze plánovania 
v jednotlivých členských štátoch a ktoré 
v blízkej budúcnosti prispejú k bezpečnosti 
dodávok energie v členských štátoch 
označovaných ako energetické ostrovy, 
a aby prispela k financovaniu takýchto 
projektov;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 279
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. je presvedčený, že v krátkodobom 
horizonte je potrebné povzbudiť 
regionálne zoskupenia susediacich 
členských štátov, aby prešli na 
harmonizovaný alebo jednotný regionálny 
podporný systém pre obnoviteľné zdroje 
energie namiesto vnútroštátnych plánov; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
a transparentne skúmali vstupné alebo iné 
podporné tarify, čo im umožní prispôsobiť 
sa tempu klesania technologických 
nákladov a nákladov na dodávky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva, že spoločné výskumné 
projekty EÚ podporované rámcovými 
programami a iniciatívami, ako je plán 
SET, sa často nevyužívali dostatočne na 
vyvinutie nových technológií 
umožňujúcich zlepšenia v efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojoch, bezpečnosti 
jadrových elektrární, používaní fosílnych 
palív s nízkymi emisiami a inteligentných 
sieťach, čo sú všetko prvky dôležité pre trh 
s energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 282
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti a ochrane jadrových 
elektrární, znížení emisií z fosílnych palív a 
inteligentných sieťach, ako aj nástrojoch 
riadenia na strane dopytu, čo sú všetko 
prvky dôležité pre trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
zachytávaní a ukladaní uhlíka a 
inteligentných sieťach, čo sú všetko prvky 
dôležité pre trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Gaston Franco



AM\935846SK.doc 37/128 PE510.735v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva príležitosti – vytvorené 
prostredníctvom spoločných výskumných 
projektov EÚ podporovaných rámcovými 
programami a iniciatívami, ako je plán 
SET – na vyvinutie nových technológií 
umožňujúcich zlepšenia v efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojoch, jadrovej energii, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva, že je potrebné lepšie využiť
príležitosti – vytvorené prostredníctvom 
spoločných výskumných projektov EÚ 
podporovaných rámcovými programami a 
iniciatívami, ako je plán SET – na 
vyvinutie nových technológií 
umožňujúcich zlepšenia v efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojoch, bezpečnosti 
jadrových elektrární, používaní fosílnych 
palív s nízkymi emisiami a inteligentných 
sieťach, čo sú všetko prvky dôležité pre trh 
s energiou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 286
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami a inteligentných sieťach, čo sú 
všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

18. uznáva, že neboli využité príležitosti –
vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných 
rámcovými programami a iniciatívami, ako 
je plán SET – na vyvinutie nových 
technológií umožňujúcich zlepšenia v 
efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, 
bezpečnosti jadrových elektrární, 
používaní fosílnych palív s nízkymi 
emisiami, uskladňovaní energie a 
inteligentných sieťach, čo sú všetko prvky 
dôležité pre trh s energiou; víta prijaté 
opatrenia kladúce si za cieľ stanoviť to 
ako prioritu programu Horizont 2020 
a vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
využívali túto programovú oblasť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. domnieva sa, že je dôležité dosiahnuť 
väčší pokrok v oblasti 
elektroenergetických diaľnic budúcnosti, 
najmä pokiaľ ide o juhovýchodnú –
severnú elektroenergetickú diaľnicu 
(SENEH), ktorá by tiež pomohla 
prispôsobiť prepravu energie vyrobenej vo 
fotovoltických parkoch, ako napríklad 
projekt Helios, z juhovýchodnej Európy 
na sever a západ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že jediný spôsob, ako 
zabezpečiť stanovenie prijateľných cien z 
dlhodobého hľadiska, pokiaľ ide o 
energetické technológie, je 
prostredníctvom spravodlivej 
hospodárskej súťaže v rámci Únie; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla stratégiu pre 
odvetvie obnoviteľných zdrojov energie, 
ktorá by zahŕňala celú škálu priemyselnej 
politiky od výskumu a vývoja až po 
financovanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 289
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. so zreteľom na vnútorný trh 
s plynom zdôrazňuje, že 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Jerzy Buzek
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Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sú potrebné naliehavé opatrenia Sú potrebné naliehavé opatrenia

Podpora vnútroštátnych a európskych 
orgánov

Riadne integrovaný, otvorený a náležite 
regulovaný konkurencieschopný vnútorný 
trh s energiou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
transponovali všetky príslušné právne 
predpisy EÚ v oblasti energetickej 
politiky, najmä tretí energetický balík;

19. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
transponovali a vykonávali všetky 
príslušné právne predpisy EÚ, bezodkladne 
najmä tretí energetický balík; naliehavo 
žiada Komisiu, aby prijala opatrenia proti 
tým členským štátom, v ktorých sa 
vykonávanie neprimerane oneskorilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
transponovali všetky príslušné právne 
predpisy EÚ v oblasti energetickej politiky, 
najmä tretí energetický balík;

19. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
a do stanovených termínov transponovali 
všetky príslušné právne predpisy EÚ v 
oblasti energetickej politiky, najmä tretí 
energetický balík, a aby ich náležite 
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vykonávali;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vnútroštátnym regulačným orgánom 
poskytli právomoci a zdroje potrebné na 
vykonávanie ich povinností, ako napríklad 
účinné vybavovanie sťažností zákazníkov; 
žiada Komisiu, aby predložila 
odporúčania týkajúce sa spôsobu 
zlepšenia právomoci dohľadu 
regulačných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 19 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva Komisiu, aby sa vykonávanie 
existujúcich právnych predpisov stalo 
prioritnou oblasťou; víta skutočnosť, že 
Komisia začala konania o porušení 
predpisov proti niekoľkým členským 
štátom, pretože nevykonávali tretí 
energetický balík;

Or. da
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Pozmeňujúci návrh 295
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže vrátane 
štátnej pomoci a tie, ktorých cieľom je 
obmedzenie javu kruhových tokov 
predstavujúceho závažný problém pre 
vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; v 
tomto smere vyzýva na prijatie metód 
prideľovania prenosovej kapacity 
založenej na toku v príslušnom regióne 
ako hlavného prostriedku pomoci popri 
presadzovaní sietí; nalieha na Komisiu, 
aby využila najvhodnejšie prostriedky, 
ktoré má k dispozícii na riešenie všetkých 
pokračujúcich prípadov nedodržiavania 
príslušných právnych predpisov EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
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spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže 
oslabuje bezpečnosť energetického 
systému; nalieha na Komisiu, aby využila 
najvhodnejšie prostriedky, ktoré má k 
dispozícii na riešenie všetkých 
pokračujúcich prípadov nedodržiavania 
príslušných právnych predpisov EÚ;

spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov a prekážok na trhu, ktoré vytvára, 
pričom tento jav predstavuje závažný 
problém pre bezpečnosť energetického 
systému a vnútorného trhu s energiou; 
nalieha na Komisiu, aby využila 
najvhodnejšie prostriedky, ktoré má k 
dispozícii na riešenie všetkých 
pokračujúcich prípadov nedodržiavania 
príslušných právnych predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný, ale 
zvládnuteľný problém pre vnútorný trh s 
energiou, keďže oslabuje bezpečnosť 
energetického systému; poznamenáva, že 
kruhové toky zapríčiňuje nedostatočné 
uskladňovanie a nedostatočná kapacita 
siete; nalieha na Komisiu, aby využila 
najvhodnejšie prostriedky, ktoré má k 
dispozícii na riešenie všetkých 
pokračujúcich prípadov nedodržiavania 
príslušných právnych predpisov EÚ;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 298
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov (najmä väčšou harmonizáciou 
tempa vývoja obnoviteľných zdrojov 
energie) predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 299
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 

20. žiada Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala skutočné zavádzanie 
predpisov EÚ v oblasti energetiky, najmä 
ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité 
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spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov predstavujúceho závažný problém 
pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

spotrebiteľské práva, ako aj tie, ktoré sa 
týkajú prevádzkovateľov systémov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých 
cieľom je obmedzenie javu kruhových 
tokov na vnútornom trhu s elektrinou 
predstavujúceho závažný problém pre 
vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje 
bezpečnosť energetického systému; nalieha 
na Komisiu, aby využila najvhodnejšie 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na 
riešenie všetkých pokračujúcich prípadov 
nedodržiavania príslušných právnych 
predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. konštatuje, že ku všetkým doterajším 
výpadkom prúdu došlo v dôsledku 
zlyhania prevádzky, a nie pre nedostatok 
primeraných kapacít; uznáva, že pre 
hospodársku recesiu, vysoké ceny 
zemného plynu a zvyšujúci sa podiel 
prerušovanej výroby elektriny z 
obnoviteľných zdrojov čelia investori v 
Európskej únii pri vývoji pružných 
kapacít výroby elektriny značnej neistote; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné 
posúdenie primeranosti výroby na základe 
harmonizovanej metodiky a poskytla 
usmernenia týkajúce sa spôsobu zvýšenia 
pružnosti a zachovania bezpečnosti 
dodávok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spoločne posúdili investície potrebné na 
elimináciu emisií uhlíka v energetickom 
sektore a vyvinuli stratégiu EÚ, v ktorej 
by sa uprednostňovala energetická 
účinnosť, nákladovo efektívne 
začleňovanie obnoviteľných zdrojov 
a integrácia trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 20 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva rozpočtový orgán, aby Agentúre 
pre spoluprácu regulačných orgánov v 
oblasti energetiky (ACER) poskytol 
prostriedky na plnenie jej povinností 
a dosiahnutie cieľov stanovených 
v nariadení o integrite, transparentnosti a 
efektivite veľkoobchodného trhu 
s energiou; poznamenáva, že tento krok je 
potrebný v záujme dobudovania 
integrovaného a transparentného 
vnútorného trhu s elektrinou a plynom do 
roku 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Corinne Lepage
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, ako napríklad 
infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn 
a uskladňovanie a projekty pre 
uskladňovanie energie prostredníctvom 
zásob zemného plynu, ktoré sú veľmi 
dôležité pre riadne integrovaný a dobre 
fungujúci trh s energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 304
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
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energiou; energiou; vyzýva EÚ, aby zvážila priame 
spoločné financovanie projektov 
strategickej vonkajšej infraštruktúry ako 
Nabucco zo strany EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; uznáva, 
že si to vyžaduje integrovaný prístup so 
zapojením malých prevádzkovateľov 
distribučných sústav; na tento účel vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
rýchle posúdenie, výber a realizáciu 
projektov v spoločnom európskom záujme, 
najmä so zreteľom na cezhraničné 
prepojenia plynovodov a elektrických sietí, 
infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn 
a uskladňovanie, ktoré sú veľmi dôležité 
pre riadne integrovaný a dobre fungujúci 
trh s energiou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
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lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie 
a inteligentné prenosové a distribučné 
siete, ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie 
vrátane mechanizmov rezervného toku, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh 
s energiou, ktorý nebude od roku 2015 
obsahovať tzv. energetické ostrovy;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
maximálne využívanie aktív, prepojenie a 
efektívnosť z hľadiska nákladov systému v 
celej Európe; na tento účel vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
rýchle posúdenie, výber a realizáciu 
projektov v spoločnom európskom záujme, 
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cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

najmä so zreteľom na cezhraničné 
prepojenia plynovodov a elektrických sietí, 
infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn 
a uskladňovanie, ktoré sú veľmi dôležité 
pre riadne integrovaný a dobre fungujúci 
trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber, 
zrýchlené povoľovanie a realizáciu 
projektov v spoločnom európskom záujme, 
najmä so zreteľom na cezhraničné 
prepojenia plynovodov a elektrických sietí, 
infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn 
a uskladňovanie, ktoré sú veľmi dôležité 
pre riadne integrovaný a dobre fungujúci 
trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 



PE510.735v01-00 52/128 AM\935846SK.doc

SK

lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí a infraštruktúru pre 
uskladňovanie energie, ktoré sú veľmi 
dôležité pre riadne integrovaný a dobre 
fungujúci trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
cezhraničné prepojenia plynovodov a 
elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, 
ktoré sú veľmi dôležité pre riadne 
integrovaný a dobre fungujúci trh s 
energiou;

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 
prepojenie a efektívnosť z hľadiska 
nákladov systému v celej Európe; na tento 
účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili rýchle posúdenie, výber a 
realizáciu projektov v spoločnom 
európskom záujme, najmä so zreteľom na 
súvisiace cezhraničné prepojenia 
plynovodov a elektrických sietí, 
infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn 
a uskladňovanie, ktoré sú veľmi dôležité 
pre riadne integrovaný a dobre fungujúci 
trh s energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 313
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že sa 
európsky vnútorný trh vníma ako jeden 
subjekt, je potrebné rozumne vynakladať 
finančné prostriedky z nástroja Spájame 
Európu a uplatňovať usmernenia pre 
transeurópsku energetickú 
infraštruktúru; domnieva sa preto, že by 
Komisia mala pri svojej práci 
uprednostniť možnosti financovania 
oblastí vnútorného trhu, ktorým chýba 
dokonca základná skutočná 
infraštruktúra, najmä prepojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že zjednodušené 
schvaľovacie postupy v rámci členských 
štátov prispejú k rozvoju sietí 
infraštruktúry a odblokovaniu investícií; 
zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
orgány by v tomto smere mali zohrávať 
dôležitú úlohu, a to zjednodušením 
postupov plánovania a začlenením 
energetickej infraštruktúry do svojich 
systémov miestneho a regionálneho 
plánovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. naliehavo žiada Európsku komisiu 
a členské štáty, aby zaviedli účinný systém 
riadenia preťaženia s cieľom podporiť 
efektívne využívanie existujúcej kapacity 
prenosu plynu a elektriny, pričom sa 
znížia náklady na rozširovanie kapacít 
siete, a uľahčiť väčšie prepojenie 
obnoviteľných zdrojov elektriny s 
elektrickou sieťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21 a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v plnej miere využívali možnosti, ktoré 
ponúka mechanizmus Spájame Európu, 
a to uplatnením usmernení pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť 
Európskej únie a diverzifikovať zdroje 
a siete dodávok energie v Európskej únii;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 317
Romana Jordan

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

21a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
poskytli dostatočné finančné zdroje na 
vytvorenie primeraného legislatívneho 
prostredia a na spolufinancovanie 
určitých projektov v oblasti infraštruktúry, 
ktoré nie sú obchodne zaujímavé;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 21b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
cezhraničné a regionálne integrované 
trhy deň vopred, vnútrodenné a 
vyrovnávacie pomôcť zlepšiť flexibilitu 
systému a veľkoplošnú integráciu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
účasť zdrojov reakcie na dopyt popri 
výrobe energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 

vypúšťa sa
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infraštruktúry;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 320
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 321
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny na vnútroštátnej 
úrovni, keďže by to mohlo brániť rozvoju 
trhu a narúšať hospodársku súťaž, mať 
za následok zavádzajúce investičné 
signály a ohrozovať budúci rozvoj
infraštruktúry, ak by sa regulované ceny 
stanovili pod úrovňou trhovej ceny alebo 
vzniknutých nákladov; zdôrazňuje, že ak 
existujú konkrétne dôvody pre zachovanie 
určitej formy regulovaných cien, mali by 
byť jasne vymedzené, transparentné, 
nediskriminačné, overiteľné a majú 
zaručovať rovnaký prístup pre 
spotrebiteľov ako súčasť prechodu na 
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úplne konkurencieschopný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr 
prestali regulovať maloobchodné ceny 
energie na vnútroštátnej úrovni, dočasne je 
však dôležité, aby mali členské štáty 
naďalej možnosť regulovať ceny týkajúce 
sa domácností a malých a stredných 
podnikov, pretože členské štáty by mali 
neustále hodnotiť, aká miera návratnosti 
je ešte spravodlivá a primeraná, aby sa 
zabránilo zneužívaniu spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. konštatuje, že vnútorný trh s energiou 
zatiaľ nefunguje účinne a priemerné 
veľkoobchodné ceny sa v jednotlivých 
členských štátoch značne líšia; nabáda 
členské štáty, aby zvážili zrušenie 
regulovaných maloobchodných cien 
energie na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom verejných alebo krížových 
dotácií, hneď ako začne vnútorný trh 
s energiou naplno fungovať 
a vnútroštátne ceny sa viac zosúladia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby 
nestanovovali hranice cien ani 
nevyužívali regulované ceny či iné 
opatrenia na regulovanie cien energie na 
vnútroštátnej úrovni, keďže takéto 
opatrenia vážne ohrozujú budúce investície 
do kapacít a infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby postupne 
prestali regulovať maloobchodné ceny 
energie na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom verejných dotácií, keďže 
hrozí, že takéto opatrenia narušia budúce 
investície do infraštruktúry; pri týchto 
krokoch sa však zohľadnia oprávnené 
záujmy zraniteľných spotrebiteľov, ktorí 
nie vždy môžu požívať výhody skutočnej 
hospodárskej súťaže na trhu s energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 326
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni, keďže takéto 
opatrenie môžu narúšať hospodársku 
súťaž, mať za následok zavádzajúce 
investičné signály a deficitné energetické 
tarify a vážne ohrozujú budúce investície 
do infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby znovu 
zhodnotili potrebu aj naďalej regulovať 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni, keďže takéto 
opatrenia môžu vážne ohroziť budúce 
investície do infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
narúšajú cenové signály, vážne ohrozujú 
budúce investície do infraštruktúry 
a oslabujú voľnú hospodársku súťaž;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 329
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
verejných dotácií, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
infraštruktúry;

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali 
maloobchodné ceny energie na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
zasahovania štátu, keďže takéto opatrenia 
vážne ohrozujú budúce investície do 
energetického sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustové predpisy a 
predpisy o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustových predpisov a 
predpisov o štátnej pomoci s cieľom
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu; víta 
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usmernenia, ktorých vypracovanie 
Komisia oznámila, o osvedčených 
postupoch a skúsenostiach získaných 
v rámci schém podpory pre využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, pričom 
nevyvíja na členské štáty tlak, aby náhle 
zaviedli zmeny týkajúce sa podpory, ktoré 
by mohli oslabiť stabilitu trhu a zvýšiť 
náklady; konštatuje, že mechanizmy 
podpory by sa mali prispôsobiť, aby zvýšili 
úroveň prenikania a klesajúcich 
výrobných nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustové predpisy a 
predpisy o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustových predpisov a 
predpisov o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu; víta 
v tomto smere, že Komisia vyšetruje 
možné protisúťažné opatrenia na vnútrom
trhu s plynom, ktoré prijala spoločnosť 
Gazprom v strednej Európe a inde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustové predpisy a 
predpisy o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustových predpisov a 
predpisov o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu
a s cieľom chrániť spotrebiteľa; vyzýva 
Komisiu, aby vydala usmernenia pre 
posúdenie zneužívania dominantného 
postavenia na maloobchodných trhoch 
s plynom a elektrickou energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustové predpisy a 
predpisy o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustových predpisov a 
predpisov o štátnej pomoci vo vzťahu 
k všetkým podnikom v energetickom 
sektore a ich dcérskym spoločnostiam 
pôsobiacim na území Európskej únie, s 
cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta rozhodnosť Komisie v 
presadzovaní antitrustové predpisy a 
predpisy o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
všetkých s rovnakými podmienkami 
prístupu pre všetky subjekty na trhu;

víta rozhodnosť Komisie v presadzovaní 
antitrustových predpisov a predpisov o 
štátnej pomoci a jej odhodlanie dozrieť na 
to, aby účastníci z tretích krajín 
dodržiavali na trhu s energiou tieto 
pravidlá, čím sa zabezpečia rovnaké 
podmienky pre všetkých s rovnakými 
podmienkami prístupu pre všetky subjekty 
na trhu

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 335
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje v tomto smere potrebu 
zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti 
investícií do výroby energie, najmä 
prijatím všeobecného prístupu od úplného 
začiatku po úplný koniec vrátane 
komplexného režimu zodpovedností, 
poistenia, nákladov na likvidáciu odpadu 
a iné environmentálne náklady, ako aj 
premenou výrobných miest na zelené 
polia pre všetky investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Lena Kolarska-Bobińska

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

23a. žiada Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci v súvislosti s 
vnútroštátnymi opatreniami zameranými 
na energetickú účinnosť, ako aj 
energetické projekty spolufinancované v 
rámci politiky súdržnosti s cieľom 
zabezpečiť, aby malo viac týchto činností 
právo získať štátne prostriedky, čo bude 
viesť k väčšiemu počtu dokončených 
projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. víta skutočnosť, že Európska komisia 
začala formálne konanie s cieľom 
vyšetriť, či spoločnosť Gazprom bráni 
hospodárskej súťaži na trhoch v strednej 
a vo východnej Európe a porušuje tým 
antitrustové pravidlá EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. pripomína, že v článku 194 
Lisabonskej zmluvy sa uvádza, že EÚ má 
právo prijať opatrenia na európskej 
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úrovni na zaistenie bezpečnosti dodávok 
energie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 23b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. odporúča, aby Komisia využila svoju 
kontrolnú právomoc v súvislosti so 
štátnou pomocou s cieľom podnietiť 
rozvoj cezhraničnej infraštruktúry; 
domnieva sa, že Komisia by mohla 
podmieniť schválenie vnútroštátnych 
podporných mechanizmov (napr. v oblasti 
energie alebo obnoviteľných zdrojov) tým, 
že členský štát zaviaže financovať a 
budovať presné cezhraničné 
infraštruktúry; je presvedčený, že takéto 
prepojenia budú mimoriadne dôležité na 
zvýšenie schopnosti čerpať zo zdrojov 
susediacej krajiny v prípade núdze alebo 
energetickej nevyrovnanosti a časom na 
zníženie objemu dotácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 
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vnútorného trhu s energiou; vnútorného trhu s energiou; žiada Komisiu, 
aby zabezpečila rýchlu a cielenú 
realizáciu požadovaných opatrení; 
poukazuje tiež na to, že je v tomto smere 
potrebné užšie prepojenie s pravidlami EÚ 
a s vnútroštátnymi opatreniami, ktoré boli 
vypracované zároveň s nimi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 
vnútorného trhu s energiou;

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability a väčšej otvorenosti 
voči inováciám regulačného rámca 
vnútorného trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 
vnútorného trhu s energiou;

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie 
založené na koordinovanej práci 
Európskych sietí prevádzkovateľov 
prenosových sústav o zavedenie 
harmonizovaných sieťových kódexov a 
pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 
vnútorného trhu s energiou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o 
zavedenie harmonizovaných sieťových 
kódexov a pravidiel v súlade s plánom a o 
zabezpečenie stability regulačného rámca 
vnútorného trhu s energiou;

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie 
a Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosových sústav pre elektrinu 
(ENTSO-E) o zavedenie harmonizovaných 
sieťových kódexov a pravidiel v súlade s 
plánom a o zabezpečenie stability 
regulačného rámca vnútorného trhu s 
energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 344
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. dôrazne podporuje regulačné 
opatrenia prijaté EÚ a vnútroštátnymi 
orgánmi s cieľom podporiť, zlepšiť a 
zjednodušiť cezhraničné obchodovanie s 
energiou a preklenúť medzery v 
energetických systémoch v jednotlivých 
členských štátoch;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 345
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch;

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté Agentúrou pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER) a vnútroštátnymi regulačnými
orgánmi s cieľom zlepšiť transparentnosť 
cezhraničného obchodu s energiou 
monitorovaním veľkoobchodných 
transakcií a určením dôverných 
obchodných postupov a pokusov 
o zmanipulovanie trhu; zdôrazňuje 
potrebu primeraného počtu zamestnancov 
s potrebnou kvalifikáciou, potrebnými 
skúsenosťami a odbornými znalosťami 
v agentúre ACER, ako aj potrebu, aby 
vnútroštátne orgány vykonávali tieto 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch;

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch presadzovaním transparentného 
využívania prepojení, ako aj zabezpečiť 
ešte dôslednejšiu harmonizáciu 
európskych sietí PPS a regulačných 
subjektov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch;

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou 
vrátane obchodovania na vntúrodenných 
trhoch a trhoch deň vopred, a preklenúť 
medzery v energetických systémoch v 
jednotlivých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch;

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia 
prijaté vnútroštátnymi orgánmi s cieľom 
podporiť, zlepšiť a zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie s energiou a 
preklenúť medzery v energetických 
systémoch v jednotlivých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že úsilie o užšiu 
spoluprácu v oblasti energetickej politiky 
sa musí odrážať aj vo vonkajšej 
energetickej politike, a preto žiada, aby sa 
na úrovni EÚ uzatvorili dohody v oblasti 
energie s tretími krajinami a aby sa pevne 
stanovili ciele energetickej politiky EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
primeranosť systému vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby pritom 
zohľadnila všetky zdroje flexibility, ktoré 
by mohli prispieť k primeranosti systému 
pred posúdením primeranosti výroby, aby 
vytvorila stratégiu platnú v rámci celej EÚ 
a informovala o dosahu uplatňovaných 
vnútroštátnych opatrení súvisiacich s 
posudzovaním kapacity a plánovaním 
vývoja na vnútornom trhu s energiou, 
berúc do úvahy cezhraničné aspekty tejto 
doplnkovej politiky tvorby trhu; žiada v 
tomto smere, aby sa v budúcnosti vyvinulo 
ďalšie úsilie s cieľom prevziať 
technológie uskladňovania energie 
a získať reakcie zo strany dopytu, keďže 
všetko toto predstavuje ďalšie zdroje 
flexibility;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 351
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu výrobných kapacít 
EÚ z krátkodobého a dlhodobého hľadiska 
a aby informovala o problémoch 
adekvátnosti výroby, o možnostiach 
z hľadiska mechanizmov budovania 
kapacít, a to vrátane ich dosahu na 
vnútorný trh s energiou, berúc do úvahy 
následky z hľadiska bezpečnosti dodávok 
a cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a vzala pritom v plnej 
miere do úvahy možný pozitívny vplyv 
nevýrobnej kapacity, ako je napr. reakcia 
na dopyt, uskladňovanie energie 
a prepojenie, a aby informovala o dosahu 
uplatňovaných vnútroštátnych opatrení 
súvisiacich s posudzovaním kapacity a 
plánovaním vývoja na vnútornom trhu s 
energiou, berúc do úvahy cezhraničné 
aspekty tejto doplnkovej politiky tvorby 
trhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu a predkladajúc 
odporúčania o tom, ako by mala EÚ 
podporiť a posilniť úsilie v tejto oblasti;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 354
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. so zreteľom na vnútorný trh 
s elektrinou vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala adekvátnosť a flexibilitu 
vnútroštátnych výrobných kapacít z 
krátkodobého a dlhodobého hľadiska a aby 
informovala o dosahu uplatňovaných 
vnútroštátnych opatrení súvisiacich s 
posudzovaním kapacity a plánovaním 
vývoja na vnútornom trhu s energiou, 
berúc do úvahy cezhraničné aspekty tejto 
doplnkovej politiky tvorby trhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy 
cezhraničné aspekty tejto doplnkovej 
politiky tvorby trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych 
výrobných kapacít z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska a aby informovala o 
dosahu uplatňovaných vnútroštátnych 
opatrení súvisiacich s posudzovaním 
kapacity a flexibility a plánovaním vývoja 
na vnútornom trhu s energiou, berúc do 
úvahy cezhraničné aspekty tejto 
doplnkovej politiky tvorby trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. zastáva názor, že EÚ a jej členské 
štáty spoločne zodpovedajú za bezpečnosť 
dodávok a za zaistenie primeraných 
spôsobov výroby energie, napríklad 
v podobe mechanizmov budovania 
kapacít, najlepšie tých, ktoré sú neutrálne
z hľadiska technológií, rozpočtu 
a hospodárskej súťaže;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 357
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
budúce formy trhu s energiou, ktoré by na 
rozdiel od súčasných vnútroštátnych 
mechanizmov budovania kapacít mohli 
poskytnúť ďalšie nediskriminačné príjmy 
pre investorov vo všetkých formách výroby 
energie a zabezpečiť nákladovo 
najefektívnejšie poskytovanie služieb 
flexibility v energetickom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu a Európsku sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrinu (ENTSO-E), aby vytvorili 
súdržnú a zosúladenú metodiku na 
dosiahnutie adekvátnosti výroby v Európe 
vrátane pozitívneho vplyvu na 
obnoviteľné zdroje energie, a najmä 
premenlivé obnoviteľné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos
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Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva Komisiu, aby pre členské štáty 
vypracovala usmernenia o spôsobe 
posudzovania potreby mechanizmov 
odmeňovania budovania kapacít a 
vlastností týchto mechanizmov s cieľom 
minimalizovať narúšanie vnútorného 
trhu s energiou; mechanizmy by mali byť 
najmä a okrem iného zvratné a mali by 
byť podmienené predchádzajúcim 
vyčerpaním všetkých kapacít flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia o využívaní a rozmiestnení 
zdrojov flexibility, ako napríklad riadenie 
na strane dopytu, uskladňovanie a 
skutočné infraštruktúry vrátane tých 
cezhraničných, aby mohli členské štáty 
vypracovať a vykonávať vnútroštátne 
stratégie na rozmiestnenie zdrojov na 
svojich územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 26c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26c. vyzýva Komisiu na stanovenie 
pravidiel s cieľom ďalej rozvinúť trh pre 
vedľajšie služby, aby sa umožnila účasť 
všetkých zdrojov energie vrátane tých 
obnoviteľných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
poskytli stimuly a podporovali regionálne 
iniciatívy a partnerstvá vrátane zavádzania 
regionálnych výmen energie, stredísk 
obchodovania s plynom a mechanizmov 
prepájania trhov;

27. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
poskytli stimuly a podporovali regionálne 
iniciatívy a partnerstvá zamerané na užšiu 
integráciu trhu prostredníctvom
zavádzania regionálnych výmen energie, 
stredísk obchodovania s plynom, ako aj 
harmonizovanejších pravidiel pre 
obchodovanie s plynom a mechanizmov 
prepájania trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, členské štáty a 27. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
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príslušné zainteresované strany, aby 
poskytli stimuly a podporovali regionálne 
iniciatívy a partnerstvá vrátane zavádzania 
regionálnych výmen energie, stredísk 
obchodovania s plynom a mechanizmov 
prepájania trhov;

príslušné zainteresované strany, aby 
poskytli stimuly a podporovali regionálne 
iniciatívy a partnerstvá vrátane zavádzania 
regionálnych výmen energie, stredísk 
obchodovania s plynom a mechanizmov 
prepájania trhov vo všetkých časových 
rámcoch vrátane prijatia primeranej 
úrovne likvidity a transparentnosti trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. nabáda všetky členské štáty 
a Komisiu, aby prešli na pravidlá 
obmedzujúce dlhodobé dohody o plyne 
založené na indexácii ceny ropy 
a uprednostňujúce dohody založené na 
cenách na spotových trhoch alebo iných 
mechanizmoch, ktoré by umožňovali, aby 
zmluvné ceny odrážali všetky zmeny 
v oblasti dodávok a dopytu na vnútornom 
trhu a prispôsobili by sa im; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 27b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. zdôrazňuje, že opatrenia vnútorného 
trhu by mali presadzovať diverzifikáciu 
zdrojov energie, a to domácich, ako aj 
vonkajších, a nemali by sa zameriavať 
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primárne na ďalší rozvoj alebo 
rozširovanie súčasných prepravných ciest 
a dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

28. vyzýva Komisiu, aby v koordinácii s 
Európskou službou pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ) využila nástroje zahraničnej 
politiky na presadzovanie pravidiel a 
noriem vnútorného trhu s energiou vo 
vzťahu k tretím krajinám; je presvedčený, 
že vnútorný trh s energiou zostane 
nedokončený a jeho ciele nebude možné 
dosiahnuť bez úplnej zlučiteľnosti a ak 
vonkajší dodávatelia energie a subjekty 
podieľajúce sa na preprave nebudú 
dodržiavať jeho kľúčové zásady, najmä 
zásady obsiahnuté v treťom energetickom 
balíku; nalieha na Komisiu, aby v rámci 
dvojstranných rozhovorov s príslušnými 
tretími krajinami vyriešila otázku 
jednoznačných pravidiel riadenia 
preťaženia na cezhraničných prepojeniach 
plynovodov; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
vzťahov s vonkajšími partnermi 
zabezpečila, aby spoločnosti z EÚ mohli na 
svetových trhoch súťažiť za rovnakých 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem vnútorného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov a prístup tretích 
strán k prepravným sieťam; dôrazne 
podporuje Komisiu, aby prijala opatrenia 
na zabránenie protisúťažným praktikám 
spoločností z tretích krajín, ktoré by mohli 
viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, 
vyšším cenám alebo narušeniu 
bezpečnosti dodávok energie; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem vnútorného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
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prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok; 
vyzýva Komisiu, aby transparentne 
informovala o všetkých faktoroch, ktoré 
stále spôsobujú problémy pri vykonávaní 
tretieho energetického balíka, a poskytla 
číselné údaje o ich vplyve na 
spotrebiteľské ceny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 369
Algirdas Saudargas

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem vnútorného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok; 
naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila 
spoluprácu s krajinami susediacimi s EÚ 
v oblasti jadrovej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem vnútorného trhu s 
energiou a na potrebné sledovanie noriem 
optimálnej jadrovej bezpečnosti, a to vo 
vzťahu k tretím krajinám a najmä v rámci 
susedstva EÚ; nalieha na Komisiu, aby v 
rámci dvojstranných rozhovorov s 
príslušnými tretími krajinami vyriešila 
otázku jednoznačných pravidiel riadenia 
preťaženia na cezhraničných prepojeniach 
plynovodov; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
vzťahov s vonkajšími partnermi 
zabezpečila, aby spoločnosti z EÚ mohli na 
svetových trhoch súťažiť za rovnakých 
podmienok;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 371
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem medzinárodného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby 
spoločnosti z EÚ mohli na svetových 
trhoch súťažiť za rovnakých podmienok;

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje 
zahraničnej politiky na presadzovanie 
pravidiel a noriem vnútorného trhu s 
energiou vo vzťahu k tretím krajinám a 
najmä v rámci susedstva EÚ; nalieha na 
Komisiu, aby v rámci dvojstranných 
rozhovorov s príslušnými tretími krajinami 
vyriešila otázku jednoznačných pravidiel 
riadenia preťaženia na cezhraničných 
prepojeniach plynovodov a vedeniach 
elektrickej energie; vyzýva Komisiu, aby v 
rámci vzťahov s vonkajšími partnermi 
zabezpečila, aby spoločnosti z EÚ mohli na 
svetových trhoch súťažiť za rovnakých 



PE510.735v01-00 82/128 AM\935846SK.doc

SK

podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. so zreteľom na vnútorný trh so 
zemným plynom vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby preskúmali všetky zmluvy o 
dodávkach plynu založené na zastaraných 
mechanizmoch stanovovania cien, najmä 
na zásade indexácie ropy, ktoré prinášajú 
vysoké ceny pre spotrebiteľov, a naliehavo 
žiada Komisiu, aby poskytla pomoc pri 
hľadaní možností, ako tieto zmluvy znovu 
prerokovať, a to nielen z hľadiska ich 
predĺženia; zdôrazňuje potrebu vyvinúť a 
podporovať všetky produkty a 
mechanizmy zamerané na posilnenie 
krátkodobých kapacít v oblasti 
obchodovania s plynom; vyzdvihuje 
skutočnosť, že uvedené opatrenia sú 
kľúčové na zabezpečenie skutočnej 
konkurencieschopnosti v oblasti cien 
plynu dodávaného všetkým spotrebiteľom 
na vnútornom trhu s plynom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. nabáda Komisiu, aby v plnej miere 
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uplatňovala zásady obsiahnuté v 
rozhodnutí, ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody, a podnikla 
kroky, ktoré presahujú rámec miním 
stanovených v rozhodnutí; dôrazne 
nabáda členské štáty a európske 
spoločnosti, aby Komisiu zapojili do 
rokovaní o zmluvách o energii pred ich 
uzatvorením; okrem toho žiada, aby sa 
Komisii predkladali dokumenty pred alebo 
pri podpise zmlúv, a nie len pri ich 
ratifikácii národnými parlamentmi; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 28b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. pripomína Komisii, že vnútorný trh 
nie je nezávislý od celosvetového trhu; 
žiada Komisiu, aby pri plánovaní svojich 
opatrení pre vnútorný trh v plnej miere 
zohľadnila odporúčania Parlamentu 
týkajúce sa vonkajšieho rozmeru 
energetickej politiky1; potvrdzuje, že 
podporuje myšlienku, že len úplne 
fungujúci vnútorný trh nám umožní 
konať jednotne vo svete, a žiada Komisiu, 
aby ďalej vyvíjala ďalšie opatrenia v 
oblasti vonkajšej energetickej politiky; 
__________________
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0238.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 28c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28c. domnieva sa, že budúca dohoda o 
voľnom obchode medzi Európskou úniou 
a Spojenými štátmi americkými by mala 
zahŕňať kapitolu, ktorá sa zameriava 
výlučne na otázky energetiky, ktoré by 
mohli mať vplyv na vnútorný trh, okrem 
iného tiež: veľkoobchod s energiou, 
obchodovanie s komoditami, pravidlá 
námornej prepravy energie, systémy 
obchodovania s emisiami, normy palivovej 
bezpečnosti, účtovné postupy, štátne 
dotácie súvisiace s energiou a prevod práv 
duševného vlastníctva vo vzťahu 
k výskumu v oblasti energie, výrobe, 
transformácii a v oblasti vyradených 
výrobkov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 28d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28d. žiada členské štáty a Komisiu, aby 
zvýšili mieru politickej a finančnej 
podpory pre Energetické spoločenstvo 
a prijali ďalšie opatrenia na podporu 
rozšírenia pravidiel vnútorného trhu na 
juhovýchodnú a východnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
P 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pomoc spotrebiteľom Účinná ochrana a podpora spotrebiteľov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
vytvárali ľahko použiteľné mechanizmy na 
riešenie sporov s dodávateľmi; víta návrh 
Komisie na zriadenie informačnej 
platformy o právach spotrebiteľov;

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
spotrebiteľov informovali o spôsoboch 
kontroly spotreby, možnostiach úspory 
energie a o energetickej účinnosti 
a malovýrobe, ako aj aby vytvárali ľahko 
použiteľné mechanizmy na riešenie sporov 
s dodávateľmi; víta návrh Komisie na 
zriadenie informačnej platformy o právach 
spotrebiteľov; odporúča, aby Komisia 
a členské štáty zaviedli pre spotrebiteľov 
informačné kampane s ľahko 
zrozumiteľnými informáciami, na ktorých 
by sa mali aktívne podieľať miestne 
a regionálne samosprávy a príslušné 
regionálne organizácie občianskej 
spoločnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
vytvárali ľahko použiteľné mechanizmy 
na riešenie sporov s dodávateľmi; víta 
návrh Komisie na zriadenie informačnej 
platformy o právach spotrebiteľov;

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali transparentnosť, kvalitu a 
dostupnosť informácií ponúkaných 
spotrebiteľom, poskytovali ich s jasnými a 
transparentnými metódami účtovania, aby 
vytvárali nástroje na porovnávanie cien 
umožňujúce voľbu na základe najlepších 
informácií; naliehavo žiada členské štáty, 
aby vykonávali opatrenia zavedené 
smernicou o alternatívnom riešení sporov 
a nariadením o riešení spotrebiteľských 
sporov online; víta návrh Komisie na 
zriadenie informačnej platformy o právach 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
vytvárali ľahko použiteľné mechanizmy na 
riešenie sporov s dodávateľmi; víta návrh 

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby zjednodušovali fakturáciu 
v pravidelných intervaloch, vytvárali 
nástroje na porovnávanie cien umožňujúce 
voľbu na základe najlepších informácií a 
aby vytvárali ľahko použiteľné 
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Komisie na zriadenie informačnej 
platformy o právach spotrebiteľov;

mechanizmy na riešenie sporov s 
dodávateľmi; vyzýva Komisiu a členské 
štáty na zaistenie, aby bolo pre 
spotrebiteľov čo najjednoduchšie zmeniť 
dodávateľa energie; víta návrh Komisie na 
zriadenie informačnej platformy o právach 
spotrebiteľov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
vytvárali ľahko použiteľné mechanizmy 
na riešenie sporov s dodávateľmi; víta 
návrh Komisie na zriadenie informačnej 
platformy o právach spotrebiteľov;

29. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, aby 
zlepšovali kvalitu a dostupnosť informácií 
ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich 
s jasnými a transparentnými metódami 
účtovania, aby vytvárali nástroje na 
porovnávanie cien umožňujúce voľbu na 
základe najlepších informácií a aby 
vytvárali postupy účinného riešenia 
sporov ako nezávislé mechanizmy riešenia 
sporov; víta návrh Komisie na zriadenie 
informačnej platformy o právach 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
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vypracovali komplexnú stratégiu zameranú 
na stimulovanie spotrebiteľov a výrobcov-
spotrebiteľov k aktívnej účasti na trhu s 
energiou, a to okrem iného 
prostredníctvom platných právnych 
predpisov, ako aj vykonávania príslušných 
ustanovení smernice o energetickej 
efektívnosti;

vypracovali komplexnú stratégiu zameranú 
na stimulovanie spotrebiteľov a výrobcov-
spotrebiteľov k aktívnej účasti na trhu s 
energiou, a to okrem iného 
prostredníctvom platných právnych 
predpisov, ako aj vykonávania príslušných 
ustanovení smernice o energetickej 
efektívnosti; navrhuje, aby sa sieť 
využívajúca cenové signály pravidelne 
prispôsobovala, aby súčasným aj budúcim 
používateľom poskytovala potrebné 
usmernenia, a tak sa zabezpečil súlad 
medzi rozvojom siete a jednotlivými 
rozhodnutiami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 383
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre užívateľov;

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre používateľov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvárali hybné sily, 
ktoré prilákajú súkromné priemyselné 
odvetvie, aby financovalo infraštruktúru 
pre inteligentné siete zajtrajška;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall
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Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre užívateľov;

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre používateľov; vyzýva na spoluprácu pri 
rozvoji inteligentných sietí na európskej, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni a pri 
vytváraní európskych noriem pre 
inteligentné siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre užívateľov;

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce regulačné rámce na 
podporu inovácií súvisiacich s energetikou, 
aby sa dosiahol prínos pre všetkých 
spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí bezpečným 
a spoľahlivým spôsobom ústretovým pre 
používateľov, zohľadňujúc súkromie 
spotrebiteľa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 386
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre užívateľov;

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
poskytla nástroje na financovanie, aby sa 
dosiahol prínos pre všetkých spotrebiteľov 
a uľahčil vývoj inteligentných sietí 
spôsobom ústretovým pre užívateľov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 387
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre užívateľov;

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac 
presadzovala spoluprácu medzi sektormi 
energetiky a informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a aby 
zrevidovala jestvujúce nástroje na 
financovanie inovácií súvisiacich s 
energetikou, aby sa dosiahol prínos pre 
všetkých spotrebiteľov a uľahčil vývoj 
inteligentných sietí spôsobom ústretovým 
pre používateľov, ktorý na nich neuvalí 
finančnú záťaž;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 388
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu; požaduje nové 
trhové mechanizmy, ktoré by 
zohľadňovali novú zodpovednosť 
distribútorov za riadenie miestnych 
systémov s cieľom zachovať bezpečnosť 
dodávok, a zdôrazňuje potrebu vymedziť 
údaje ako verejnú službu, aby sa zaručil 
nediskriminačný prístup k informáciám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
inovačných technológií v inteligentných 
sieťach a aby sa zamerali na trh výrobcov-
spotrebiteľov, čo bude viesť k väčšej miere
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali 
a vytvárali finančné stimuly pre investície 
do riešení IKT v inteligentných sieťach a 
aby sa zamerali na trh výrobcov-
spotrebiteľov a zohľadnili pritom čoraz 
väčšiu potrebu flexibility, energetickej 
účinnosti/úspor a účasti na strane dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. 
nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach zameraných 
na prínosy pre spotrebiteľa a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Ivo Belet
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Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby začlenili riešenia IKT 
do inteligentných sietí a aby sa zamerali na 
trh výrobcov-spotrebiteľov a zohľadnili 
pritom čoraz väčšiu potrebu flexibility, 
energetickej účinnosti/úspor a účasti na 
strane dopytu;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 393
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
účasti na strane dopytu;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby presadzovali riešenia 
IKT v inteligentných sieťach a aby sa 
zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a 
zohľadnili pritom čoraz väčšiu potrebu 
flexibility, energetickej účinnosti/úspor a 
dobrovoľnej účasti na strane dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 32a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. poznamenáva, že inteligentné merače 
by sa mali zaviesť len na základe 
dobrovoľného súhlasu spotrebiteľa; 
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nabáda členské štáty, aby vyvinuli 
zavádzacie stratégie vrátane 
vnútroštátnych a miestnych informačných 
kampaní s cieľom vysvetliť ich použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 32a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
existujúce regulačné rámce na 
stimulovanie inovácií a investícií 
súvisiacich s energetikou s cieľom 
uľahčiť vývoj inteligentných sietí 
spôsobom ústretovým pre používateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných 
spotrebiteľov a ktoré pomôžu členským 
štátom lepšie definovať túto kategóriu 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby 
súčasne preskúmala existujúce 
mechanizmy a nástroje na ochranu 
takýchto spotrebiteľov s cieľom navrhnúť 
opatrenia zamerané na súdržnejší a 
komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na 
súdržnejší a komplexnejší prístup na 
úrovni EÚ;

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať svoje plány pre túto kategóriu 
spotrebiteľov v rámci existujúceho 
systému právomocí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 398
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ; 
zdôrazňuje, že tento prístup 
k harmonizácii nesmie mať nijaký 
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negatívny vplyv na spotrebiteľov, ktorý už 
majú prospech z účinných mechanizmov a 
nástrojov ochrany;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 399
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ; 
vyzdvihuje tiež dôležitú úlohu, ktorú pre 
spotrebiteľa v tejto kategórii zohrávajú 
komplexné poradenské služby, ako aj 
výmena osvedčených postupov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 400
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
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vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na
súdržnejší a komplexnejší prístup na 
úrovni EÚ;

vyzýva Komisiu, aby vypracovala tieto 
usmernenia a náležite pritom zohľadnila 
existujúce vnútroštátne mechanizmy a 
nástroje na ochranu takýchto spotrebiteľov 
s cieľom dosiahnuť súdržnejší a 
komplexnejší prierezový prístup v rôznych 
vnútroštátnych systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu spotrebiteľov v rôznych 
zraniteľných situáciách s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ; 
zodpovednosť za výber najvhodnejších 
nástrojov podpory ponecháva v rukách 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú 
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pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky 
so zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov 
a ktoré pomôžu členským štátom lepšie 
definovať túto kategóriu spotrebiteľov; 
vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala 
existujúce mechanizmy a nástroje na 
ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom 
navrhnúť opatrenia zamerané na súdržnejší 
a komplexnejší prístup na úrovni EÚ na 
odstránenie energetickej chudoby 
v každom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 33a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. zdôrazňuje, že v Pláne postupu 
v energetike do roku 2050 sa ustanovuje, 
že hlavný podiel energie bude v roku 2050 
pochádzať z obnoviteľných zdrojov a že 
skúsenosti s klimaticko-energetickým 
balíkom poukázali na potrebu záväzného 
cieľa pre rok 2030, pokiaľ ide o podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov v rámci 
konečnej energetickej spotreby; požaduje, 
aby sa záväzný cieľ pre rok 2030 pre 
celú EÚ, pokiaľ ide o podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov v rámci konečnej 
energetickej spotreby, stanovil na hodnote 
aspoň 40 – 50 %, a vyzýva, aby sa od 
členských štátov požadovalo dosiahnutie 
tejto úrovne prostredníctvom sérií 
záväzných rozvojových cieľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 404
Niki Tzavela, Claude Turmes
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Návrh uznesenia
Odsek 33a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. víta blížiacu sa analýzu Komisie 
týkajúcu sa energetickej chudoby v EÚ; 
domnieva sa, že Komisia by sa mala v 
rámci svojej analýzy usilovať zabezpečiť, 
aby sa boj proti energetickej chudobe stal 
pre Európu súčasťou sociálneho balíka 
služieb, napr. prostredníctvom sociálneho 
a Kohézneho fondu; uvádza, že existujúce 
a nové programy energetickej účinnosti by 
mali vždy zahŕňať cielené zameranie sa 
na skupiny s nízkymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 33a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
vytvorila a odporučila primeranú formu 
maloobchodného trhu, v centre ktorého je 
dodávateľ, s cieľom harmonizovať 
európske maloobchodné trhy, čím by sa 
znížila administratívna záťaž 
spotrebiteľov, keďže dodávatelia by 
uviedli všetky poplatky priamo na účet za 
elektrickú energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo 
riadené mechanizmy s cieľom vytvoriť 
spoločný trh pre požadované prvky 
podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, 
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita; 
poukazuje na to, že takéto mechanizmy by 
sa nemali prekrývať a musia byť čo 
možno najjednoduchšie;

Or. sl
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Pozmeňujúci návrh 408
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo 
riadené mechanizmy s cieľom vytvoriť 
spoločný trh pre požadované prvky 
podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, 
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné a konvergentnejšie 
mechanizmy s cieľom zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a vytvoriť 
spoločný trh pre požadované prvky 
podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, 
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 409
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo 
riadené mechanizmy s cieľom vytvoriť 
spoločný trh pre požadované prvky 
podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, 
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné a predvídateľné 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu pre 
všetkých výrobcov energie na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a podporné služby siete, a to 
tak, aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili vnútroštátne schémy podpory na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, stabilné a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby čo 
najskôr premenili potrebné schémy na 
podporu na transparentné, homogénne a 
trhovo riadené mechanizmy s cieľom 
vytvoriť spoločný trh pre požadované 
prvky podpory, ako sú energetická 
účinnosť, výrobcovia-spotrebitelia, 
kogenerácia, obnoviteľné zdroje energie a 
doplnkové služby, a to tak, aby sa 
zabezpečila ich kompatibilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 414
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, konzistentné a trhovo 
riadené mechanizmy s cieľom vytvoriť 
spoločný trh pre požadované prvky 
podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, 
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 416
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, flexibilita,
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné 
zdroje energie a doplnkové služby, a to tak, 
aby sa zabezpečila ich kompatibilita;

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a 
príslušné zainteresované strany, aby 
premenili potrebné schémy na podporu na 
transparentné, homogénne a trhovo riadené 
mechanizmy s cieľom vytvoriť spoločný 
trh pre požadované prvky podpory, ako sú 
energetická účinnosť, výrobcovia-
spotrebitelia, kogenerácia, flexibilita,
obnoviteľné zdroje energie a doplnkové 
služby, a to tak, aby sa zabezpečila ich 
kompatibilita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 418
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali 
Komisiou plánované usmernenia pre 
osvedčené postupy v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov s cieľom 
podporovať zbližovanie systémov podpory 
pre energiu z obnoviteľných zdrojov v 
Európe, dosiahnuť bezpečnosť a cenovú 
dostupnosť dodávok energie na základe 
najlepších možných technológií a posilniť 
hospodársku súťaž a kapacity pre 
inovácie na jednotnom trhu EÚ s 
energiou; poznamenáva, že členským 
štátom by sa malo povoliť mať k 
dispozícii osobitné opatrenia 
financovania, ktoré by im umožnili 
vytvoriť a používať miestne a regionálne 
zdroje; nemalo by však byť možné so 
spätným účinkom zmeniť alebo 
odmietnuť existujúce vnútroštátne 
opatrenia financovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 419
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. uznáva kľúčovú úlohu trhov len 
s energiou, ktoré budú s adekvátnou 
úrovňou transparentnosti 
a monitorovania trhu naďalej aktivovať 
trhové cenové signály, ktoré zabezpečia 
primerané investovanie do zariadení 
výroby energie, ako aj podnecovanie 



AM\935846SK.doc 107/128 PE510.735v01-00

SK

energeticky efektívnej výroby a využívania 
elektrickej energie; žiada Komisiu, aby 
preskúmala budúce formy trhu 
s energiou, ktoré by oproti súčasným 
vnútroštátnym mechanizmom budovania 
kapacít mohli priniesť investorom ďalšie 
nediskriminačné príjmy v rámci všetkých 
foriem výroby energie a zabezpečiť 
nákladovo najefektívnejšie poskytovanie 
flexibility a doplnkových služieb 
v energetickom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a vnútroštátne regulačné orgány, aby 
preskúmali ukazovatele použité na 
meranie úrovne hospodárskej súťaže na 
trhoch s energiou a zahrnuli ukazovatele, 
ako napríklad podiel spotrebiteľov 
využívajúcich najlacnejšie tarify, 
schopnosť nových spoločností vstúpiť na 
trh a úrovne zákazníckych služieb 
a inovácií, všetko to totiž pomôže získať 
skutočný obraz o úrovni hospodárskej 
súťaže na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali úlohu a potenciál rôznych 
zdrojov flexibility (flexibilná výroba, 
prepojenia, reakcia na dopyt 
a uskladňovanie) s cieľom zabezpečiť 
spoľahlivú a účinnú prevádzku 
energetických sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
ukončili všetky dotácie a ostatné druhy 
podpory a štátnej pomoci poskytované na 
tradičnú výrobu energie z fosílnych palív, 
keďže môžu brániť transparentnému 
stanoveniu cien a vytvoreniu rovnakých 
podmienok pre poskytovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 

vypúšťa sa
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systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 424
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby optimalizovala 
zapájanie obnoviteľných zdrojov energie 
do energetických sústav, pokiaľ ide o 
finančnú podporu, systémové technické 
požiadavky a formu trhu; poukazuje na to, 
že je potrebné zdokonaliť proces 
zapájania prostredníctvom vyšších 
finančných prostriedkov poskytnutých na 
uskladňovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov a prostredníctvom úpravy 
infraštruktúry sietí, aby sa prispôsobili 
zvyšovaniu výroby a uskladňovania 
energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
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sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky 
a prispôsobenie súčasnej formy trhu; 
zdôrazňuje skutočnosť, že súčasný 
európsky energetický systém – ktorý sa 
vytvoril okolo potreby centralizovaných a 
konvenčných podnikov na výrobu 
elektrickej energie – je potrebné 
prispôsobiť rýchlo rastúcim prínosom 
distribuovanej výroby z energie 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; žiada Komisiu, aby posúdila potrebu 
záložnej kapacity na riešenie problému 
prerušovanej výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že 
nedostatočne koordinovaný prístup 
k zdrojom energie s nízkymi emisiami
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 35
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania rastúceho 
podielu obnoviteľných zdrojov energie do 
energetických sústav, pokiaľ ide o finančnú 
podporu, systémové technické požiadavky 
a formu trhu;  zdôrazňuje, že nedostatočne 
transparentný a konkurencieschopný 
vnútorný trh s energiou dosiaľ bránil ich 
zapojeniu do európskych energetických 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu,
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov; je presvedčený, že 
je potrebné zapojiť tieto energetické 
zdroje v plnej miere do jednotného trhu 
pre energiu v strednodobom až 
dlhodobom horizonte;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 429
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 35
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; vyzýva ju tiež, aby analyzovala 
možné prekážky ich zapojenia do 
európskych energetických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov; zdôrazňuje 
dôležitosť plynu ako potrebného 
záložného paliva umožňujúceho 
využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Paul Rübig
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Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania 
obnoviteľných zdrojov energie do 
energetických sústav, pokiaľ ide o finančnú 
podporu, systémové technické požiadavky 
a formu trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich účinnému a nákladovo 
efektívnemu zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich harmonickému zapojeniu 
do európskych energetických systémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 433
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 35
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. s ohľadom na vnútorný trh s 
elektrickou energiou vyzýva Komisiu, aby 
dôkladne preskúmala dôsledky zapájania 
zdrojov energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala dôsledky zapájania zdrojov 
energie s nízkymi emisiami, najmä 
obnoviteľné zdroje, do energetických 
sústav, pokiaľ ide o finančnú podporu, 
systémové technické požiadavky, 
požiadavky na kapacitu podpory a formu 
trhu; zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom 
dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 435
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 35a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
diskusie o vhodnom európskom modeli 
financovania pre obnoviteľné zdroje 
energie po roku 2020 s cieľom bojovať 
proti rozdrobeniu jednotného trhu EÚ s 
energiou a zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž; už teraz však 
poznamenáva, že zásobovacie systémy sa 
v minulosti osvedčili ako veľmi flexibilné 
a sľubné a osvojili si širokú škálu 
technologických pokrokových riešení;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 436
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 35a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. žiada Komisiu, aby naďalej využívala 
fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond 
a iné štrukturálne fondy EÚ s cieľom 
podporiť v ďalšom období vytvorenie 
inteligentných sietí pre plyn a elektrickú 
energiu, aby sa lepšie začlenili nové typy a 
zdroje energie a modernizovali všetky 
regióny Európy; domnieva sa, že je 
potrebné nabádať aj prevádzkovateľov 
distribučných sústav, aby prijali 
prispôsobenia svojich sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 35a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
posúdili potrebu záložnej kapacity na 
riešenie situácie najvyššieho dopytu 
a otázky nestálych zdrojov energie; vyzýva 
Európsku komisiu a členské štáty, aby 
preto riešili otázku primeraného 
odmeňovania flexibilných aktív, ktoré sú 
potrebné na zabezpečenie stability 
systému a bezpečnosti dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 35a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva Komisiu, aby sa v budúcich 
právnych predpisoch EÚ v oblasti 
energetiky zaoberala otázkou 
mikrokogenerácie, najmä v rámci 
budúceho klimaticko-energetického 
balíka EÚ pre rok 2030; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili primeraný 
regulačný rámec na podporu miestnej 
výroby energie a mikrogenerácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 35b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35b. zdôrazňuje, že na zaistenie stability 
systému a bezpečnosti dodávok by 
nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
mechanizmov budovania kapacít mali 
viesť k vytvoreniu spoločných zásad pre 
príslušné členské štáty, ako napríklad 
technologická neutralita, zavádzanie do 
existujúcich a nových aktív, zahrnutie 
cezhraničných tokov, riešenia založené na 
reakcii na dopyt, ako aj flexibilné 
kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 
rozvoja kogenerácie ako 
najefektívnejšieho spôsobu výroby 
elektrickej energie a tepla a aby túto 
možnosť založili na rozsiahlom zavádzaní 
diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 36
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 
rozvoja kogenerácie ako najefektívnejšieho 
spôsobu výroby elektrickej energie a tepla 
a aby túto možnosť založili na rozsiahlom 
zavádzaní diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
navrhli stimuly na odblokovanie 
nevyužitých možností mikrogenerácie a 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 
rozvoja kogenerácie ako najefektívnejšieho 
spôsobu výroby elektrickej energie a tepla 
a aby túto možnosť založili na rozsiahlom 
zavádzaní diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 
rozvoja kogenerácie ako 
najefektívnejšieho spôsobu výroby 
elektrickej energie a tepla a aby túto 
možnosť založili na rozsiahlom zavádzaní 
diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 
rozvoja kogenerácie ako jedného 
z najefektívnejších spôsobov výroby 
elektrickej energie a tepla a aby prijali 
primerané opatrenia na zavedenie 
účinného diaľkového vykurovania, ako aj 
účinného diaľkového chladenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť potrebe ďalšieho 

36. pripomína, že určenie vlastného 
energetického mixu je v právomoci 
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rozvoja kogenerácie ako najefektívnejšieho 
spôsobu výroby elektrickej energie a tepla 
a aby túto možnosť založili na rozsiahlom 
zavádzaní diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

každého členského štátu; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby venovali pozornosť 
potrebe ďalšieho rozvoja kogenerácie ako 
najefektívnejšieho spôsobu výroby 
elektrickej energie a tepla a aby túto 
možnosť založili na rozsiahlom zavádzaní 
diaľkového vykurovania, ako aj 
diaľkového chladenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. zdôrazňuje potenciál kombinovanej 
výroby tepla a elektriny/diaľkového 
kúrenia a chladenia prispôsobiť sa 
rastúcemu podielu prerušovanej výroby 
energie pridaním flexibility a odolnosti 
voči trhu s energiou a poskytnutím 
hospodárneho uskladňovania energie 
v prípade nadbytočnej elektriny; vyzýva 
Komisiu, aby venovala pozornosť tejto 
schopnosti a odmenila ju vo svojej 
nadchádzajúcej iniciatíve týkajúcej sa 
rámca pre mechanizmy odmeňovania 
budovania kapacít a podporila tento druh 
prierezovej integrácie a vyvažovania 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)



PE510.735v01-00 120/128 AM\935846SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva vnútroštátne regulačné 
orgány, aby spolupracovali so 
zastupiteľskými orgánmi spotrebiteľov 
s cieľom presadzovať zapojenie 
spotrebiteľov do rozvoja reakcie na dopyt, 
riadenie dopytu a programy energetickej 
účinnosti, ako aj s cieľom vymedziť 
a venovať pozornosť očakávaniam 
spotrebiteľov počas integrácie trhov 
s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, 
v rámci ktorej sa budú analyzovať formy 
nového nákladovo účinného trhu pre 
európsky trh s elektrickou energiou s 
cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia 
dostali elektrickú energiu za prijateľnú 
cenu a aby sa zabránilo úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. zdôrazňuje potenciál kombinovanej 
výroby tepla a elektriny/diaľkového 
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kúrenia a chladenia prispôsobiť sa 
rastúcemu podielu prerušovanej výroby 
energie pridaním flexibility a odolnosti 
voči trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové formy trhu pre európsky trh 
s elektrickou energiou, analyzovala formy 
nového nákladovo účinného trhu 
s elektrickou energiou v prospech 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. zdôrazňuje, že sa musia odstrániť 
prekážky v hospodárskej súťaži a v trhovo 
riadenom rozvoji všetkých energetických 
infraštruktúr vrátane diaľkového kúrenia 
a chladenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Gunnar Hökmark
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Návrh uznesenia
Odsek 36b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36b. zdôrazňuje, že cenové signály 
a nástroje založené na trhu predstavujú 
nákladovo najúčinnejší spôsob, ako zvýšiť 
energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 
a projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Norbert Glante

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 

37. nabáda Komisiu, aby tiež podporovala
výskum v oblasti inovatívnych 
energetických technológií v rámci 
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ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 
a projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

pripravovaného rámcového programu pre 
výskum a aby presadzovala ich rozvoj; 
vyzýva členské štáty, aby sa postarali 
o nadviazanie spolupráce medzi 
európskymi a vnútroštátnymi výskumnými 
programami, keďže výskum je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch a zabezpečiť 
v dlhodobom horizonte prijateľné ceny 
elektriny;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 453
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
napríklad na prepravu a uskladňovanie 
bezuhlíkovej elektriny, ktoré spadajú mimo 
rámca Horizont 2020 a projektov EIT, 
keďže to je jediná cesta vpred ako znižovať 
emisie, zlepšovať energetickú bezpečnosť, 
zvyšovať konkurenčnú pozíciu priemyslu 
EÚ na celosvetových trhoch, zachovať 
vedúce postavenie EÚ v oblasti 
technológií a prispieť k európskej agende 
pre rast a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 37
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií 
a zlepšili existujúce technológie, ktoré 
spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch; poukazuje na 
potrebu ponúknuť odvetviu priemyslu 
legislatívnu istotu z hľadiska časového 
rámca presahujúceho rok 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
vysoko efektívnych inovatívnych 
energetických technológií, ako napríklad 
čistá energia z uhlia, ktoré spadajú mimo 
rámca Horizont 2020 a projektov EIT, 
keďže to je jediná cesta vpred ako znižovať 
emisie, zlepšovať energetickú bezpečnosť 
a zvyšovať konkurenčnú pozíciu priemyslu 
EÚ na celosvetových trhoch;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 456
Sari Essayah
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Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta 
vpred ako znižovať emisie, zlepšovať 
energetickú bezpečnosť a zvyšovať 
konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na 
celosvetových trhoch;

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, 
ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je cesta vpred ako 
znižovať emisie, zlepšovať energetickú 
bezpečnosť a zvyšovať konkurenčnú 
pozíciu priemyslu EÚ na celosvetových 
trhoch;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 457
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 37a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. poznamenáva, že ciele vnútorného 
trhu pre elektrickú energiu a plyn, ciele v 
oblasti zmeny klímy, úvahy vo sfére 
bezpečnosti dodávok, ochrana 
spotrebiteľov a podporovanie 
zamestnanosti sú navzájom prepojené a 
od seba závislé, ale niekedy sú v rozpore; 
domnieva sa preto, že je potrebné, aby boli 
Komisia, členské štáty a všetky 
zainteresované strany, ako napríklad 
verejný a súkromný sektor, sociálni 
partneri a organizácie zastupujúce záujmy 
domácností s nízkymi príjmami, zapojení 
do neustáleho dialógu na vnútroštátnej aj 
európskej úrovni; žiada Komisiu, aby 
predstavila návrh Európskej poradnej 
rady pre energetiku predstavujúcej široké 
spektrum činiteľov, aby poskytovali rady 
Komisii a Parlamentu, pokiaľ ide o ďalšie 
kroky pri otváraní vnútorného trhu pre 
plyn a elektrickú energiu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 37a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
sprístupnila dostatočný objem finančných 
prostriedkov na rozvoj inteligentných 
distribučných sietí, ktoré predstavujú 
nákladovo najefektívnejší spôsob 
preniknutia distribuovanej výroby na trh 
vo veľkom rozsahu a zároveň zaistia 
bezpečnosť dodávok a realizujú 
potenciály šetrenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 37a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. odporúča zaviesť minimálne ceny 
uhlíka pre dražby v rámci systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 37b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej posilňovali energetickú politiku 
EÚ aj po roku 2020, a to navrhnutím 
ambícií a záväzných cieľov v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej účinnosti a emisií 
skleníkových plynov pre rok 2030; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 37c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37c. vyjadruje poľutovanie nad nízkymi 
cenami v rámci systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, vyvolanými 
najmä prílevom lacných medzinárodných 
kreditov v hodnote 1,5 miliardy EUR 
vedúcim k nespravodlivým podmienkam, 
najmä medzi využívaním uhlia a plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 37d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37d. poznamenáva, že súčasný systém 
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rozdrobeného vnútorného trhu prináša 
výzvy pre dostatočnú dlhodobú stabilitu, 
pokiaľ ide o spoločnosti a investorov, čo 
by mohlo viesť k zatvoreniu tovární a 
neistote z hľadiska zamestnanosti a 
kapacít; žiada Komisiu, aby nezávisle 
zhodnotila budúcnosť vnútorného trhu s 
elektrickou energiou a plynom, na ktorom 
zohrávajú ústrednú úlohu investície, 
zamestnanosť v odvetví, životné prostredie 
a ochrana spotrebiteľov; požaduje, aby 
bolo toto zhodnotenie dokončené do 
marca 2014 a zahŕňalo stanoviská 
zainteresovaných strán, ako napríklad 
sociálnych partnerov, zástupcov 
domácností s nízkymi príjmami, 
environmentálnych organizácií a MSP;

Or. en


