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Pozmeňujúci návrh 1
Jan Březina

Návrh uznesenia
Citácia 23a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 16. januára 2013 o úlohe 
politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov 
pri realizácii novej európskej energetickej 
politiky,1

__________________
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jan Březina

Návrh uznesenia
Citácia 23b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 10. septembra 2013 
o vykonávaní a vplyve opatrení 
energetickej účinnosti v rámci politiky 
súdržnosti,2

__________________
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0345.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže osobné údaje zozbierané 
v súvislosti s prevádzkou inteligentných 
energetických systémov sú veľmi citlivé, 
lebo sa môžu využívať na získavanie 
informácií o správaní spotrebiteľov, 
a keďže z tohto dôvodu je potrebné 
zaručiť osobitnú ochranu týchto údajov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa energia v regiónoch 
vyrába a spotrebúva, ktorá so sebou nesie 
prechod od nepružného tradičného modelu 
založeného na princípe základného 
zaťaženia k rôznorodejšej, 
decentralizovanej a miestnej výrobe 
energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel 
malých zariadení vyrábajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne 
reagujú na dopyt, a distribuované 
skladovanie vyrobenej energie; zdôrazňuje, 
že inteligentné siete sú pre túto zásadnú 
zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia 
musí byť súčasťou medzisektorového 
prístupu k regionálnemu rozvoju, aby tak 
došlo k maximalizácii prínosov pre 
regióny;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa energia v regiónoch 
vyrába a spotrebúva, ktorá so sebou nesie 
prechod od nepružného tradičného modelu 
založeného na princípe základného 
zaťaženia k rôznorodejšej, 
decentralizovanej a miestnej výrobe 
energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel 
malých zariadení vyrábajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne 
reagujú na dopyt, a distribuované 
skladovanie vyrobenej energie; zdôrazňuje, 
že inteligentné siete sú pre túto zásadnú 
zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia 
musí byť súčasťou medzisektorového 
prístupu k regionálnemu rozvoju, aby tak 
došlo k maximalizácii prínosov pre 
regióny;

1. víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide 
o spôsob, akým sa energia v regiónoch 
vyrába a spotrebúva, ktorá so sebou nesie 
prechod od nepružného tradičného modelu 
založeného na princípe základného 
zaťaženia k rôznorodejšej, 
decentralizovanej a miestnej výrobe 
energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel
malých zariadení vyrábajúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne 
reagujú na dopyt, a distribuované 
skladovanie vyrobenej energie; zdôrazňuje, 
že inteligentné siete sú pre túto zásadnú 
zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia 
musí byť súčasťou medzisektorového 
a komplexného prístupu k regionálnemu 
rozvoju, aby tak došlo k maximalizácii 
prínosov a trhových príležitostí pre regióny
a dosiahnutiu trvalej udržateľnosti, rastu 
a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa energia v regiónoch 
vyrába a spotrebúva, ktorá so sebou nesie 
prechod od nepružného tradičného 
modelu založeného na princípe 
základného zaťaženia k rôznorodejšej,
decentralizovanej a miestnej výrobe

1. berie na vedomie, že na zachovanie 
udržateľného rozvoja a naplnenie 
požiadaviek budúceho dopytu je potrebné 
presadzovať nové modely výroby 
a spotreby energie na základe
decentralizovanej a miestnej výroby
energie, ktorá zahŕňa určitý podiel malých 



PE524.656v01-00 6/40 AM\1011520SK.doc

SK

energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel malých 
zariadení vyrábajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne 
reagujú na dopyt, a distribuované 
skladovanie vyrobenej energie; zdôrazňuje, 
že inteligentné siete sú pre túto zásadnú 
zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia 
musí byť súčasťou medzisektorového 
prístupu k regionálnemu rozvoju, aby tak 
došlo k maximalizácii prínosov pre 
regióny;

zariadení vyrábajúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne 
reagujú na dopyt, a distribuované 
skladovanie vyrobenej energie; zdôrazňuje, 
že inteligentné siete sú pre túto zásadnú 
zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia by 
mala byť súčasťou medzisektorového 
prístupu k regionálnemu rozvoju, aby tak 
došlo k maximalizácii prínosov pre 
regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že región Burgenland 
môže slúžiť ako príklad najlepšieho 
postupu, keďže z aritmetického hľadiska 
sa prostredníctvom včasného využívania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
cielených partnerstiev na miestnej, 
regionálnej, vnútroštátnej a európskej 
úrovni, efektívnej a decentralizovanej 
stratégie vykonávania využívania 
miestnych zdrojov energie, využívania 
miestnych systémov zásobovania 
a pokračujúceho rozvoja praktických 
aplikácií spolu s miestnymi subjektmi stal 
regiónom s najvyššou úrovňou 
energetickej autonómie v EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Justina Vitkauskaite Bernard
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, 
ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo 
územnými) zmenami energetickej siete 
ponúkajú znevýhodneným regiónom, ktoré 
sa zo spotrebiteľov energie môžu stať jej 
výrobcami, čo im zaručí značné 
ekonomické prínosy a zároveň zaistí 
bezpečné dodávky energie; konštatuje, že 
je to príležitosť najmä pre najvzdialenejšie 
a okrajové regióny a ostrovy;

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, 
ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo 
územnými) zmenami energetickej siete 
ponúkajú znevýhodneným regiónom, ktoré 
sa zo spotrebiteľov energie môžu stať jej 
výrobcami, čo im zaručí značné 
ekonomické prínosy a zároveň zaistí 
bezpečné dodávky energie, zavádzanie 
a prevádzku inteligentných sietí; 
konštatuje, že je to príležitosť najmä pre 
najvzdialenejšie a okrajové regióny 
a ostrovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, 
ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo 
územnými) zmenami energetickej siete 
ponúkajú znevýhodneným regiónom, ktoré 
sa zo spotrebiteľov energie môžu stať jej 
výrobcami, čo im zaručí značné 
ekonomické prínosy a zároveň zaistí 
bezpečné dodávky energie; konštatuje, že 
je to príležitosť najmä pre najvzdialenejšie 
a okrajové regióny a ostrovy;

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, 
ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo 
územnými) zmenami energetickej siete 
ponúkajú znevýhodneným regiónom, ktoré 
sa zo spotrebiteľov energie môžu stať jej 
výrobcami, čo im zaručí značné 
ekonomické a konkurenčné prínosy 
a zároveň zaistí bezpečné dodávky energie; 
konštatuje, že je to príležitosť najmä pre 
najvzdialenejšie a okrajové regióny 
a ostrovy;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí, vrátane využitia finančných 
nástrojov, ktoré by prilákali súkromné 
investície, pričom je potrebné zohľadniť 
environmentálne, ekonomické, sociálne a 
územné potreby daného regiónu, pretože 
neexistuje jediné riešenie pre všetky 
regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby a 
skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné a 
komunikačné technológie (IKT) a odvetvie 
dopravy;

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí vrátane využitia finančných nástrojov, 
ktoré by prilákali súkromné investície, 
pričom je potrebné zohľadniť 
environmentálne, ekonomické, sociálne 
a územné potreby daného regiónu a jeho 
charakteristiky, pretože neexistuje jediné 
riešenie pre všetky regióny; vyzýva na 
uplatňovanie pružného prístupu na 
miestnej úrovni s cieľom znížiť prekážky, 
ktoré bránia kombinovaniu opatrení 
týkajúcich sa výroby a skladovania energie 
vrátane cezhraničných scenárov, na účely
energetickej účinnosti, a na spoluprácu 
s ďalšími odvetviami, ako sú informačné 
a komunikačné technológie (IKT) 
a odvetvie dopravy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí, vrátane využitia finančných 
nástrojov, ktoré by prilákali súkromné 
investície, pričom je potrebné zohľadniť 

3. vyzýva členské štáty, miestne 
a regionálne orgány, aby zvyšovaním 
investícií prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov čo 
najskôr investovali do miestnych 
inteligentných sietí vrátane využitia 
finančných nástrojov, ktoré by prilákali 
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environmentálne, ekonomické, sociálne a 
územné potreby daného regiónu, pretože 
neexistuje jediné riešenie pre všetky 
regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby a 
skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné a 
komunikačné technológie (IKT) a odvetvie 
dopravy;

súkromné investície, pričom je potrebné 
zohľadniť environmentálne, ekonomické, 
sociálne a územné potreby daného regiónu, 
pretože neexistuje jediné riešenie pre 
všetky regióny; vyzýva na uplatňovanie 
pružného prístupu na miestnej úrovni 
s cieľom znížiť prekážky, ktoré bránia 
kombinovaniu opatrení týkajúcich sa 
výroby a skladovania energie 
a energetickej účinnosti, a na spoluprácu 
s ďalšími odvetviami, ako sú informačné 
a komunikačné technológie (IKT) 
a odvetvie dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí, vrátane využitia finančných 
nástrojov, ktoré by prilákali súkromné 
investície, pričom je potrebné zohľadniť 
environmentálne, ekonomické, sociálne a 
územné potreby daného regiónu, pretože 
neexistuje jediné riešenie pre všetky 
regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby a 
skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné a 
komunikačné technológie (IKT) a odvetvie 
dopravy;

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí vrátane využitia finančných nástrojov, 
ktoré by prilákali súkromné investície, 
pričom je potrebné zohľadniť 
environmentálne, ekonomické, sociálne 
a územné potreby daného regiónu, pretože 
neexistuje jediné riešenie pre všetky 
regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby 
a skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné 
a komunikačné technológie (IKT) 
a odvetvie dopravy; zdôrazňuje význam 
reverzibilných prečerpávacích systémov 
uchovávania energie spojených 
s využívaním obnoviteľných zdrojov 
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energie a najmä geotermálnej energie, 
predovšetkým v rámci izolovaných 
ostrovných systémov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 13
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov čo najskôr 
investovali do miestnych inteligentných 
sietí, vrátane využitia finančných 
nástrojov, ktoré by prilákali súkromné 
investície, pričom je potrebné zohľadniť 
environmentálne, ekonomické, sociálne a 
územné potreby daného regiónu, pretože 
neexistuje jediné riešenie pre všetky 
regióny; vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu na miestnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby a 
skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné a 
komunikačné technológie (IKT) a odvetvie 
dopravy;

3. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
dôkladne posúdili investície 
prostredníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov do miestnych 
inteligentných sietí vrátane využitia 
finančných nástrojov, ktoré by prilákali 
súkromné investície, pričom je potrebné 
zohľadniť environmentálne, ekonomické, 
sociálne a územné potreby daného regiónu, 
pretože neexistuje jediné riešenie pre 
všetky regióny; vyzýva na uplatňovanie 
pružného prístupu na miestnej 
a regionálnej úrovni s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia kombinovaniu 
opatrení týkajúcich sa výroby 
a skladovania energie a energetickej 
účinnosti, a na spoluprácu s ďalšími 
odvetviami, ako sú informačné 
a komunikačné technológie (IKT) 
a doprava;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Luís Paulo Alves

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

3a. vyzýva na lepšie využívanie najlepších 
postupov; zdôrazňuje, že mnohé európske 
regióny realizovali projekty v rámci 
existujúceho rámca EÚ, ktorými sa 
posilnila súčinnosť vo vybratých 
oblastiach a podporila udržateľnosť 
energie a obnoviteľných zdrojov energie, 
ako napríklad projekt „MaRes“ 
(Makaronézska výskumná stratégia) 
a projekt „Zelené ostrovy“;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 15
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózne a záväzné ciele do 
roku 2030, pokiaľ ide o energetickú 
účinnosť, obnoviteľné energie a emisie 
skleníkových plynov, s cieľom poskytnúť 
do budúcna záruky investorom a 
prepojeným odvetviam a uľahčiť 
budovanie inteligentného energetického 
systému;

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla stratégie do roku 2030, pokiaľ ide 
o energetickú účinnosť, obnoviteľné 
energie a emisie skleníkových plynov, 
s cieľom poskytnúť do budúcna záruky 
investorom a prepojeným odvetviam 
a uľahčiť budovanie inteligentného 
energetického systému;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Jan Březina

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózne a záväzné ciele do 
roku 2030, pokiaľ ide o energetickú 
účinnosť, obnoviteľné energie a emisie 
skleníkových plynov, s cieľom poskytnúť 
do budúcna záruky investorom a 
prepojeným odvetviam a uľahčiť 
budovanie inteligentného energetického 
systému;

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózne politiky do roku 2030, 
pokiaľ ide o energetickú účinnosť, 
obnoviteľné energie a emisie skleníkových 
plynov, s cieľom poskytnúť do budúcna 
záruky investorom a prepojeným 
odvetviam a uľahčiť budovanie 
inteligentného energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózne a záväzné ciele do 
roku 2030, pokiaľ ide o energetickú 
účinnosť, obnoviteľné energie a emisie 
skleníkových plynov, s cieľom poskytnúť 
do budúcna záruky investorom a 
prepojeným odvetviam a uľahčiť 
budovanie inteligentného energetického 
systému;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Oldřich Vlasák
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý 
politický rámec; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózne a záväzné ciele do 
roku 2030, pokiaľ ide o energetickú 
účinnosť, obnoviteľné energie a emisie 
skleníkových plynov, s cieľom poskytnúť 
do budúcna záruky investorom a 
prepojeným odvetviam a uľahčiť 
budovanie inteligentného energetického 
systému;

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných 
sietí si vyžaduje stabilné, dlhodobé 
plánovanie a politický rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu v nariadeniach a smerniciach EÚ 
o vnútornom trhu s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia riešeniam pre 
jednotlivé regióny, pokiaľ ide o opatrenia 
súvisiace s výrobou energie, jej 
dodávaním, skladovaním a účinnosťou a 
kombinovanie týchto opatrení;

5. vyzýva na uplatňovanie pružného 
prístupu v nariadeniach a smerniciach EÚ 
o vnútornom trhu s cieľom znížiť 
prekážky, ktoré bránia riešeniam pre 
jednotlivé regióny, pokiaľ ide o opatrenia 
súvisiace s výrobou energie, jej 
dodávaním, skladovaním a účinnosťou 
a kombinovanie týchto opatrení vrátane 
verejno-súkromných partnerstiev 
a cezhraničných projektov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 20
Markus Pieper
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich s 
energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu a 
predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

6. zdôrazňuje potrebu účasti verejnosti na 
každej fáze plánovania súvisiaceho
s energiou a sieťami a aktívneho zapojenia
prevádzkovateľov distribučných sústav 
a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu 
a predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Jan Březina

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich s 
energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu a 
predávali prebytok sieťam, využívali 

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich 
s energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu 
a predávali prebytok sieťam, využívali 
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meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie; je však 
presvedčený, že dlhodobý charakter 
mnohých existujúcich vnútroštátnych 
systémov podpory obnoviteľných zdrojov 
energie viedol k nadmernej kompenzácii 
a často neuprednostňoval najúčinnejší 
spôsob využívania obnoviteľných 
technológií v prípade domácností 
v rôznych regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich s 
energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu a 
predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich 
s energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva na rýchle 
zavádzanie modernej infraštruktúry 
merania, ktorá poskytuje obojsmerný tok 
informácií a umožňuje občanom, aby sa 
stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, že 
by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu 
a predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
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energetickej koncepcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie súvisiacich s 
energiou a sieťami a je potrebná aktívna 
účasť verejnosti na každej fáze a aktívne 
zapojenie prevádzkovateľov distribučných 
sústav a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu a 
predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

6. zdôrazňuje, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania, 
realizácie a transformácie, výroby 
a spotreby súvisiacich s energiou a sieťami 
a je potrebná aktívna účasť verejnosti na 
každej fáze a aktívne zapojenie 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
a poskytovateľov technológií 
inteligentných sietí; vyzýva občanov, aby 
sa stali „prozumentmi“, čo by znamenalo, 
že by jednotlivci a spoločenstvá vyrábali 
svoju vlastnú obnoviteľnú energiu 
a predávali prebytok sieťam, využívali 
meranie čistej spotreby, a využívali tak 
ekonomické príležitosti a konali ako silní 
miestni partneri, ktorí sa podieľajú na 
udržateľnej výrobe energie a úspore 
energie v rámci celkovej regionálnej 
energetickej koncepcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že na úspešné zavedenie 
inteligentných sietí je potrebné, aby 

7. zdôrazňuje, že na úspešné zavedenie 
inteligentných sietí by sa mala vytvoriť 
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Európa pokračovala v stratégii 
inteligentných energetických systémov pre 
regióny a miestne spoločenstvá, v rámci 
ktorej by sa inteligentné siete stali súčasťou 
regionálneho energetického systému a 
vysokou mierou by v nich bola zastúpená 
energia z obnoviteľných zdrojov vrátane 
decentralizovaných výrobných kapacít, čo 
by bolo prepojené s riadením dopytu, 
opatreniami energetickej účinnosti, 
zvýšením úspor energie a inteligentnými
spôsobmi skladovania, s odvetvím dopravy 
(e-doprava) a zvýšením výmeny so 
susednými sieťami;

stratégia pre regióny a miestne 
spoločenstvá, zameraná na inteligentné 
energetické systémy, v rámci ktorej by sa 
inteligentné siete stali súčasťou 
regionálneho energetického systému 
a určitou mierou by v nich bola zastúpená 
energia z obnoviteľných zdrojov vrátane 
decentralizovaných výrobných kapacít, 
opatrení energetickej účinnosti, zvýšenia
úspor energie a inteligentných spôsobov
skladovania, odvetvia dopravy (e-doprava) 
a zvýšenia výmeny so susednými sieťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zohľadňuje úlohu inteligentných 
meracích prístrojov pre obojsmernú 
komunikáciu, ktorá umožňuje presné 
účtovanie pre spotrebiteľov a zvyšuje 
účasť zo strany dopytu, pričom 
spotrebitelia prispôsobujú svoje návyky 
podľa špičiek a poklesov vo výrobe 
energie; zdôrazňuje, že občania musia 
naplno využívať výhody inteligentného 
energetického systému a že občianske 
vlastníctvo zlepšuje účinnosť správania 
a teda celkovo zvyšuje úsporu energie; 
zdôrazňuje potrebu prísnych noriem 
v prípade inteligentných meracích 
prístrojov, pokiaľ ide o ochranu údajov 
a ochranu súkromia, aby mohli občania 
rozhodovať o údajoch, ktoré sa poskytujú 
prevádzkovateľom sietí, a kontrolovať 
ich; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
prevádzkovateľov distribučných sústav, 
ktorí majú konečnú zodpovednosť za 
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zaistenie bezpečnosti a stability siete, 
a preto musia mať priamy prístup 
k údajom o spotrebe a výrobe s cieľom 
zaistiť účinnú, bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku inteligentných sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu 
Komisie pre inteligentné siete, aby 
aktualizovali a rozšírili definíciu 
inteligentných sietí tak, aby zahŕňala 
inteligentné energetické systémy; vyzýva 
miestne a regionálne orgány, aby prijali 
regionálne stratégie založené na 
inteligentných energetických systémoch;

8. vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu 
Komisie pre inteligentné siete, aby 
aktualizovali a rozšírili definíciu 
inteligentných sietí tak, aby zahŕňala 
inteligentné energetické systémy; vyzýva 
miestne a regionálne orgány, aby riadili 
spotrebu energie a znižovanie odberu
a prijali regionálne stratégie založené na 
inteligentných energetických systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu 
Komisie pre inteligentné siete, aby 
aktualizovali a rozšírili definíciu 
inteligentných sietí tak, aby zahŕňala 
inteligentné energetické systémy; vyzýva 
miestne a regionálne orgány, aby prijali 
regionálne stratégie založené na 
inteligentných energetických systémoch;

8. vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu 
Komisie pre inteligentné siete, aby 
aktualizovali a rozšírili definíciu 
inteligentných sietí tak, aby zahŕňala 
inteligentné energetické systémy; vyzýva 
miestne a regionálne orgány, aby sa 
usilovali o prijatie regionálnych stratégií 
založených na inteligentných 
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energetických systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že aby bola zaistená 
ekonomická účinnosť inteligentných sietí 
pre regióny, je nevyhnutné kombinovať 
priame a nepriame výhody, prepojiť 
energetický sektor s niektorými ďalšími 
odvetviami, najmä s bývaním a dopravou, 
ale takisto s odvetvím životného prostredia, 
územného plánovania, sociálneho 
začlenenia, nakladania s odpadom a 
stavebníctvom, aby sa tak splnili ciele 
úspory energie a zároveň maximalizovali 
ekonomické prínosy;

9. zdôrazňuje, že aby bola zaistená 
ekonomická účinnosť inteligentných sietí 
pre regióny, je nevyhnutné kombinovať 
priame a nepriame výhody, prepojiť 
energetický sektor s niektorými ďalšími 
odvetviami, najmä s bývaním a dopravou, 
ale takisto s odvetvím životného prostredia, 
územného plánovania, sociálneho 
začlenenia, nakladania s odpadom 
a stavebníctvom, aby sa tak splnili ciele 
úspory energie a zároveň maximalizovali 
ekonomické prínosy a vyvážili energetické 
ponuky a dopyt v regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že odvetvie IKT má 
kľúčovú úlohu v systéme inteligentných 
energetických sietí, pretože 
prostredníctvom digitálnej komunikácie v 
reálnom čase medzi všetkými prvkami 
inteligentných sietí od produkcie až po 
dodávku koncovému užívateľovi IKT 
umožňujú obojsmerný tok informácií v 

vypúšťa sa
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sieťach, preto vyzýva regióny, aby do 
regionálneho plánovania inteligentných 
sietí zahrnuli rozmanité, komerčne 
príťažlivé a interoperabilné IKT pre 
vytváranie inteligentných energetických 
systémov s cieľom zvýšiť úspory energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že odvetvie IKT má 
kľúčovú úlohu v systéme inteligentných 
energetických sietí, pretože 
prostredníctvom digitálnej komunikácie v 
reálnom čase medzi všetkými prvkami 
inteligentných sietí od produkcie až po 
dodávku koncovému užívateľovi IKT 
umožňujú obojsmerný tok informácií v 
sieťach, preto vyzýva regióny, aby do 
regionálneho plánovania inteligentných
sietí zahrnuli rozmanité, komerčne 
príťažlivé a interoperabilné IKT pre 
vytváranie inteligentných energetických 
systémov s cieľom zvýšiť úspory energie;

10. zdôrazňuje, že odvetvie IKT má 
kľúčovú úlohu v inteligentnom 
energetickom systéme, pretože 
prostredníctvom digitálnej komunikácie 
v reálnom čase medzi všetkými prvkami 
inteligentných sietí od produkcie až po 
dodávku koncovému užívateľovi IKT 
umožňujú obojsmerný tok informácií 
v sieťach, preto vyzýva regióny, aby do 
regionálneho plánovania inteligentných 
sietí zahrnuli rozmanité, komerčne 
príťažlivé a interoperabilné IKT pre 
vytváranie inteligentných energetických 
systémov s cieľom zvýšiť úspory energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jan Březina

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu na prijatie opatrení 
s cieľom zabezpečiť, aby elektrické 
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spotrebiče (najmä práčky, umývačky 
riadu, tepelné čerpadlá a akumulačné 
vykurovanie atď.) boli schopné 
automatickej prevádzky v súčinnosti 
s inteligentnými meracími prístrojmi 
a poskytovali spotrebiteľom ekonomicky 
výhodné tarify v časoch prebytku energie 
(uplatňovanie internetu vecí); 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
udržateľných pracovných miest na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel 
je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k 
vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti a 
renovácií, napríklad v sektore bývania;

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
udržateľných pracovných miest na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel 
je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde 
k vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti 
a renovácií, napríklad v sektore bývania, 
a prostredníctvom prispôsobenia tohto 
odvetvia novým technologickým riešeniam 
v rámci výstavby vysoko energeticky 
účinných budov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
udržateľných pracovných miest na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel 
je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k 
vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti a 
renovácií, napríklad v sektore bývania;

12. dôrazne nabáda všetky regióny
a miestne orgány, aby investovali do 
inteligentných energetických systémov ako 
potenciálneho zdroja udržateľných 
pracovných miest na miestnej úrovni; 
zdôrazňuje, že stavebný priemysel je 
jednou z hlavných oblastí, kde dôjde 
k vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti 
a renovácií, napríklad v sektore bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
udržateľných pracovných miest na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel 
je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k 
vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti a 
renovácií, napríklad v sektore bývania;

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
ekologických a udržateľných pracovných 
miest na miestnej úrovni; zdôrazňuje, že 
stavebný priemysel je jednou z hlavných 
oblastí, kde dôjde k vytvoreniu pracovných 
miest, nielen prostredníctvom priamych 
investícií do inteligentných energetických 
sietí, ale aj prostredníctvom posilnenia 
technologického rozvoja, inovácií 
a konkurencieschopnosti malých 
a stredných podnikov v EÚ 
a prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti 
a renovácií, napríklad v sektore bývania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. dôrazne nabáda všetky regióny, aby 
investovali do inteligentných energetických 
systémov ako potenciálneho zdroja 
udržateľných pracovných miest na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel 
je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k 
vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti a 
renovácií, napríklad v sektore bývania;

12. nabáda regióny, aby posúdili investície
do inteligentných energetických systémov 
ako potenciálneho zdroja udržateľných 
pracovných miest na miestnej úrovni; 
zdôrazňuje, že stavebný priemysel je 
jednou z hlavných oblastí, kde dôjde 
k vytvoreniu pracovných miest, nielen 
prostredníctvom priamych investícií do 
inteligentných energetických sietí, ale aj 
prostredníctvom investícií do opatrení 
týkajúcich sa energetickej účinnosti 
a renovácií, napríklad v sektore bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty a regióny na 
podporu opatrení zameraných na 
akademickú a odbornú prípravu v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, napríklad 
zavádzaním kurzov ekologických 
technológií a vytváraním nových druhov 
odbornej prípravy (napr. pre technikov 
v oblasti slnečnej energie);

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 37
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia v roku 2009 
vypočítala, že ak by sa do roku 2020 
splnili jej ciele v oblasti udržateľnej 
energie, vytvorilo by sa okolo 2,8 milióna 
pracovných miest a celková pridaná 
hodnota by sa do roku 2030 zvýšila o 
približne 1,1 % HDP; poukazuje na to, že 
Európska rada pre obnoviteľnú energiu 
odhaduje, že ak by v roku 2030 45 % 
energie pochádzalo z obnoviteľných 
zdrojov, vytvorilo by sa 4,4 milióna 
pracovných miest, a že ak by európska 
energetika vychádzala do roku 2050 v 100 
% miere z obnoviteľných zdrojov, 
zamestnávalo by toto odvetvie 6,1 milióna 
ľudí;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Jan Olbrycht

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia v roku 2009 
vypočítala, že ak by sa do roku 2020 
splnili jej ciele v oblasti udržateľnej 
energie, vytvorilo by sa okolo 2,8 milióna 
pracovných miest a celková pridaná 
hodnota by sa do roku 2030 zvýšila o 
približne 1,1 % HDP; poukazuje na to, že 
Európska rada pre obnoviteľnú energiu 
odhaduje, že ak by v roku 2030 45 % 
energie pochádzalo z obnoviteľných 
zdrojov, vytvorilo by sa 4,4 milióna 

vypúšťa sa
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pracovných miest, a že ak by európska 
energetika vychádzala do roku 2050 v 100 
% miere z obnoviteľných zdrojov, 
zamestnávalo by toto odvetvie 6,1 milióna 
ľudí;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 39
Jan Březina

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia v roku 2009 
vypočítala, že ak by sa do roku 2020 splnili 
jej ciele v oblasti udržateľnej energie, 
vytvorilo by sa okolo 2,8 milióna 
pracovných miest a celková pridaná 
hodnota by sa do roku 2030 zvýšila o 
približne 1,1 % HDP; poukazuje na to, že 
Európska rada pre obnoviteľnú energiu 
odhaduje, že ak by v roku 2030 45 % 
energie pochádzalo z obnoviteľných 
zdrojov, vytvorilo by sa 4,4 milióna 
pracovných miest, a že ak by európska 
energetika vychádzala do roku 2050 v 100 
% miere z obnoviteľných zdrojov, 
zamestnávalo by toto odvetvie 6,1 milióna 
ľudí;

13. konštatuje, že Komisia v roku 2009 
vypočítala, že ak by sa do roku 2020 splnili 
jej ciele v oblasti udržateľnej energie, 
vytvorilo by sa okolo 2,8 milióna 
pracovných miest a celková pridaná 
hodnota by sa do roku 2030 zvýšila 
približne o 1,1 % HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali 14. vyzýva všetky regióny, aby zohľadnili, 
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do získavania kvalifikácií a odbornej 
prípravy pre tieto nové pracovné miesta a 
zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky;

že značný počet nových pracovných miest 
na miestnej úrovni možno vytvoriť aj 
v službách IKT, odvetví dopravy 
a odvetviach, ktoré dodávajú inteligentné 
vybavenie a služby, napr. pre nové 
prevádzky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali 
do získavania kvalifikácií a odbornej 
prípravy pre tieto nové pracovné miesta a 
zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky;

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali 
do získavania kvalifikácií a odbornej 
prípravy pre tieto nové pracovné miesta 
a zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky, a aby tak 
zabránili akémukoľvek nedostatku 
odbornej pracovnej sily a umožnili 
prispôsobenie potrebám vyplývajúcim zo 
vzniku nových profesií v príslušných 
oblastiach;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali 
do získavania kvalifikácií a odbornej 

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali 
do získavania kvalifikácií a odbornej 
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prípravy pre tieto nové pracovné miesta a 
zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky;

prípravy pre tieto nové pracovné miesta 
a zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie, 
inteligentnú infraštruktúru a služby, napr. 
pre nové prevádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva všetky regióny, aby investovali
do získavania kvalifikácií a odbornej 
prípravy pre tieto nové pracovné miesta a 
zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky;

14. vyzýva regióny, aby posúdili investície
do získavania kvalifikácií a odbornej 
prípravy pre tieto nové pracovné miesta 
a zároveň zohľadnili, že značný počet 
nových pracovných miest na miestnej 
úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, 
odvetví dopravy a odvetviach, ktoré 
dodávajú inteligentné vybavenie a služby, 
napr. pre nové prevádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že regióny, ktoré úspešne 
realizujú inteligentný energetický systém, 
môžu pritiahnuť ďalšie pracovné miesta 
vo forme odbornej prípravy 
prostredníctvom zriaďovania technických 
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univerzít a vysokých škôl s odbornosťou 
v tejto oblasti; vyzýva regióny, aby 
spolupracovali v rámci inteligentnej 
odbornosti, a víta programy, v rámci 
ktorých sa medzi regiónmi a hranicami 
spoločne využívajú znalosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné investície do 
inteligentných energetických systémov, a 
to aj prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
môžu podporiť miestne udržateľné 
pracovné príležitosti a dlhodobé miestne 
prínosy pre regióny a môžu slúžiť aj ako 
nástroj na prekonanie ekonomických 
výziev, najmä v regiónoch krajín 
postihnutých krízou;

15. zdôrazňuje, že verejné investície do 
inteligentných energetických systémov, 
a to aj prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
môžu podporiť miestne udržateľné 
pracovné príležitosti, vytvárať synergické 
efekty a účinky presahovania, ktoré 
ovplyvnia zamestnanosť, a dlhodobé 
miestne prínosy pre regióny 
v hospodárskej, sociálnej 
a environmentálnej oblasti a môžu slúžiť 
aj ako nástroj na prekonanie ekonomických 
výziev, najmä v regiónoch krajín 
postihnutých krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala 
s členskými štátmi v rámci opatrení 
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fiškálnych úprav predovšetkým 
prostredníctvom sociálnych 
a environmentálnych inovačných plánov, 
ako napríklad plány založené na 
inteligentných sieťach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že za úspechom 
inteligentného energetického systému často 
stojí miestne vlastníctvo jednotlivých 
občanov, družstiev alebo miestneho 
spoločenstva alebo spoluvlastníctvo týchto 
aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších 
postupoch a príkladoch; uznáva, že pri 
takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia 
investícií do všetkých prvkov 
inteligentných energetických systémov; 
zastáva názor, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz vývoja 
inteligentného energetického systému;

16. zdôrazňuje, že za úspechom 
inteligentného energetického systému často 
stojí miestne vlastníctvo jednotlivých 
občanov, družstiev alebo miestneho 
spoločenstva alebo spoluvlastníctvo týchto 
aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších 
postupoch a príkladoch; uznáva, že pri 
takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia 
investícií do všetkých prvkov 
inteligentných energetických systémov; 
zdôrazňuje, že občanom sa musia 
poskytovať lepšie informácie a stimuly, 
ako napríklad dynamické mechanizmy 
tvorby cien a vhodné nástroje IKT, aby 
mohli byť zapojení do všetkých fáz vývoja 
inteligentného energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že za úspechom 16. zdôrazňuje, že za úspechom 
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inteligentného energetického systému často 
stojí miestne vlastníctvo jednotlivých 
občanov, družstiev alebo miestneho 
spoločenstva alebo spoluvlastníctvo týchto 
aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších 
postupoch a príkladoch; uznáva, že pri 
takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia 
investícií do všetkých prvkov 
inteligentných energetických systémov; 
zastáva názor, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz vývoja 
inteligentného energetického systému;

inteligentného energetického systému často 
stojí miestne vlastníctvo jednotlivých 
občanov, družstiev alebo miestneho 
spoločenstva alebo spoluvlastníctvo týchto 
aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších 
postupoch a príkladoch; uznáva, že pri 
takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia 
investícií do všetkých prvkov 
inteligentných energetických systémov; 
zastáva názor, že občania musia byť 
zapojení do všetkých fáz plánovania 
inteligentnej energetickej infraštruktúry, 
výroby a distribúcie energie a sietí a do 
všetkých fáz vývoja inteligentného 
energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby v existujúcich 
právnych predpisoch EÚ, najmä v 
pravidlách o štátnej pomoci, odstránila 
prekážky, ktoré bránia miestnemu 
vlastníctvu; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali možnosti dodávok energie na 
miestnej úrovni a spoločné využívanie 
miestnej energie, a to nielen obojsmerne 
medzi sieťou a koncovým užívateľom, ale 
aj cez hranice a medzi združeniami 
koncových užívateľov, a zároveň 
podporovali miestne vlastníctvo, pokiaľ ide 
o výrobu energie a spoločné využívanie 
energie vyrobenej na miestnej úrovni;

17. vyzýva Komisiu, aby v existujúcich 
právnych predpisoch EÚ, najmä 
v pravidlách o štátnej pomoci, odstránila 
prekážky, regulačné a právne problémy,
ktoré bránia miestnemu vlastníctvu; 
vyzýva členské štáty, aby podporovali 
možnosti dodávok energie na miestnej 
úrovni a spoločné využívanie miestnej 
energie, a to nielen obojsmerne medzi 
sieťou a koncovým užívateľom, ale aj cez 
hranice a medzi združeniami koncových 
užívateľov, a zároveň podporovali miestne 
vlastníctvo, pokiaľ ide o výrobu energie 
a spoločné využívanie energie vyrobenej 
na miestnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že prevádzkovanie 
inteligentných energetických systémov 
bude zahŕňať veľké množstvo osobných 
údajov a mnoho profilov a bude 
predstavovať vysoké riziko porušovania 
ochrany údajov; vyjadruje znepokojenie, 
najmä pokiaľ ide o výhody inteligentných 
meracích prístrojov pre spotrebiteľov, a 
vyzýva na ďalšie hodnotenie tejto oblasti a 
ďalší výskum so zreteľom na ochranu 
údajov a súkromia v súvislosti s 
inteligentnými meracími prístrojmi; preto 
zdôrazňuje, že osobné údaje treba bez 
výnimky chrániť, aby zostali naďalej 
bezpečné;

19. zdôrazňuje, že prevádzkovanie 
inteligentných energetických systémov 
bude zahŕňať veľké množstvo osobných 
údajov a mnoho profilov a bude 
predstavovať vysoké riziko porušovania 
ochrany údajov; vyjadruje znepokojenie, 
najmä pokiaľ ide o výhody inteligentných 
meracích prístrojov pre spotrebiteľov, 
a vyzýva na ďalšie hodnotenie tejto oblasti 
a ďalší výskum so zreteľom na ochranu 
údajov a súkromia v súvislosti 
s inteligentnými meracími prístrojmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že prevádzkovanie 
inteligentných energetických systémov 
bude zahŕňať veľké množstvo osobných 
údajov a mnoho profilov a bude 
predstavovať vysoké riziko porušovania 
ochrany údajov; vyjadruje znepokojenie, 
najmä pokiaľ ide o výhody inteligentných 
meracích prístrojov pre spotrebiteľov, a 
vyzýva na ďalšie hodnotenie tejto oblasti a 
ďalší výskum so zreteľom na ochranu 
údajov a súkromia v súvislosti s 

19. zdôrazňuje, že prevádzkovanie 
inteligentných energetických systémov 
bude zahŕňať veľké množstvo osobných 
údajov a mnoho profilov a bude 
predstavovať vysoké riziko porušovania 
ochrany údajov; vyjadruje znepokojenie, 
najmä pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť 
inteligentných sietí a výhody 
inteligentných meracích prístrojov pre 
spotrebiteľov, a vyzýva na ďalšie 
hodnotenie tejto oblasti a ďalší výskum so 
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inteligentnými meracími prístrojmi; preto 
zdôrazňuje, že osobné údaje treba bez 
výnimky chrániť, aby zostali naďalej 
bezpečné;

zreteľom na ochranu údajov a súkromia 
v súvislosti s inteligentnými meracími 
prístrojmi; preto zdôrazňuje, že osobné 
údaje treba bez výnimky chrániť, aby 
zostali naďalej bezpečné, a že do stratégií 
zavádzania inteligentných sietí je potrebné 
začleniť počítačovú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že na riadenie 
zhromažďovania údajov v prípade 
inteligentných energetických systémov je 
potrebné vypracovať normy s cieľom 
zabezpečiť, aby sa prenášali iba 
relevantné údaje, aby sa neposkytovali 
žiadne údaje tretím stranám a aby mali 
zákazníci právo kontrolovať 
a odstraňovať zhromaždené údaje;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
posilnenie a rýchle prijatie nariadenia o 
ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala jasné usmernenia pre 
zhromažďovanie údajov, ich 
minimalizáciu, prenos a bezpečnosť v 

vypúšťa sa
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rámci inteligentného energetického 
systému; zdôrazňuje, že osobné údaje 
možno spracúvať len na špecifické účely 
poskytovania dodávok energie a len v 
rozsahu, ktorý je na tento účel 
nevyhnutný, a že osobné údaje nie je 
možné používať na diskriminačnú tvorbu 
cien;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
posilnenie a rýchle prijatie nariadenia o 
ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala jasné usmernenia pre 
zhromažďovanie údajov, ich 
minimalizáciu, prenos a bezpečnosť v 
rámci inteligentného energetického 
systému; zdôrazňuje, že osobné údaje 
možno spracúvať len na špecifické účely 
poskytovania dodávok energie a len v 
rozsahu, ktorý je na tento účel nevyhnutný, 
a že osobné údaje nie je možné používať na 
diskriminačnú tvorbu cien;

20. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
dostupné informácie o spotrebiteľoch 
a jednoznačné usmernenia týkajúce sa 
prenosu a bezpečnosti údajov a aby 
zabezpečili posilnenie a rýchle prijatie 
nariadenia o ochrane údajov; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala jasné 
usmernenia pre zhromažďovanie údajov, 
ich minimalizáciu, prenos a bezpečnosť 
v rámci inteligentného energetického 
systému; zdôrazňuje, že osobné údaje 
možno spracúvať len na špecifické účely 
poskytovania dodávok energie a len 
v rozsahu, ktorý je na tento účel 
nevyhnutný, a že osobné údaje nie je 
možné používať na diskriminačnú tvorbu 
cien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Elisabeth Schroedter
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri inštalácii 
inteligentných meracích systémov je 
potrebné zlepšiť ochranu údajov a 
zdokonaliť právne predpisy a postupy 
týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, 
že na fungovanie a rozširovanie 
inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť 
ochranu údajov a súkromia všetkých 
jednotlivcov a domácností napojených na 
sieť; zdôrazňuje, že zozbierané údaje 
možno využívať len na zaručenie 
bezpečnosti dodávok elektrickej energie; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá 
týkajúce sa ochrany údajov a dohliadali na 
dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto 
oblasti;

21. zdôrazňuje, že pri inštalácii 
inteligentných meracích systémov je 
potrebné zlepšiť ochranu údajov 
a zdokonaliť právne predpisy a postupy 
týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, 
že na fungovanie a rozširovanie 
inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť 
ochranu údajov a súkromia všetkých 
jednotlivcov a domácností napojených na 
sieť; zdôrazňuje, že zozbierané údaje 
možno využívať len na zaručenie 
bezpečnosti dodávok elektrickej energie; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá 
týkajúce sa ochrany údajov a dohliadali na 
dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto 
oblasti; zdôrazňuje, že občania by mali 
ostať vlastníkmi svojich údajov a mať 
možnosť rozhodovať o tom, komu 
poskytnú prístup k týmto údajom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri inštalácii 
inteligentných meracích systémov je 
potrebné zlepšiť ochranu údajov a 
zdokonaliť právne predpisy a postupy 
týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, 
že na fungovanie a rozširovanie 
inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť 
ochranu údajov a súkromia všetkých 
jednotlivcov a domácností napojených na 
sieť; zdôrazňuje, že zozbierané údaje 
možno využívať len na zaručenie 

21. zdôrazňuje, že pri inštalácii 
inteligentných meracích systémov je 
potrebné zlepšiť ochranu údajov 
a zdokonaliť právne predpisy a postupy 
týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, 
že na fungovanie a rozširovanie 
inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť 
ochranu údajov a súkromia všetkých 
jednotlivcov a domácností napojených na 
sieť; zdôrazňuje, že zozbierané údaje 
možno využívať len na zaručenie 



AM\1011520SK.doc 35/40 PE524.656v01-00

SK

bezpečnosti dodávok elektrickej energie; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá 
týkajúce sa ochrany údajov a dohliadali na 
dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto 
oblasti;

bezpečnosti dodávok elektrickej energie; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá 
týkajúce sa ochrany údajov a zároveň 
zachovali a rozvíjali synergie v celom 
odvetví telekomunikácií a energetických 
sietí a dohliadali na dodržiavanie práv 
jednotlivcov v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
zamerali na investície do výskumu a 
vývoja dômyselných anonymizačných 
nástrojov so zreteľom na to, že je dôležité 
anonymizovať osobné údaje s cieľom 
posilniť kladný prístup verejnosti k 
inteligentným energetickým systémom;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Jan Olbrycht

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že podľa nových nariadení 
o európskych štrukturálnych a investičných 
fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú 
členské štáty povinné sústreďovať 
prostriedky týchto fondov na investície 
zamerané na budovanie inteligentnej, 
udržateľnej a inkluzívnej Európy; víta, že v 
rámci EFRR bude stanovený minimálny 

23. zdôrazňuje, že podľa nových nariadení 
o európskych štrukturálnych a investičných 
fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú 
členské štáty povinné sústreďovať 
prostriedky týchto fondov na investície 
zamerané na budovanie inteligentnej, 
udržateľnej a inkluzívnej Európy; víta, že 
v rámci EFRR bude stanovený minimálny 
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podiel, ktorý budú musieť sústrediť 
regióny v závislosti od úrovne svojho 
hospodárskeho rozvoja na výrobu a 
distribúciu energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickú účinnosť a 
inteligentnú distribučnú sieť a ktorý má 
dosahovať až 20 % zdrojov z EFRR; 
zdôrazňuje, že aj Kohézny fond umožňuje 
investície v tejto oblasti, a vyzýva členské 
štáty na lepšie využitie tejto novej 
príležitosti;

podiel, ktorý budú musieť sústrediť 
regióny v závislosti od úrovne svojho 
hospodárskeho rozvoja na výrobu 
a distribúciu energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickú účinnosť, 
kombinovanú výrobu tepla a energie 
a nízkouhlíkové stratégie, s osobitným 
dôrazom na mestské oblasti, a inteligentnú 
distribučnú sieť a ktorý má dosahovať 
najmenej 20 % zdrojov z EFRR; 
zdôrazňuje, že aj Kohézny fond umožňuje 
investície v tejto oblasti, a vyzýva členské 
štáty na lepšie využitie tejto novej 
príležitosti; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
investície, na ktoré sa nevzťahuje povinné 
tematické zameranie, možno EFRR 
využívať aj na podporu rozvoja 
inteligentných systémov distribúcie, 
uchovávania a prenosu energie 
a integráciu distribuovanej výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 59
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že podľa nových nariadení 
o európskych štrukturálnych a investičných 
fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú 
členské štáty povinné sústreďovať 
prostriedky týchto fondov na investície 
zamerané na budovanie inteligentnej, 
udržateľnej a inkluzívnej Európy; víta, že v 
rámci EFRR bude stanovený minimálny 
podiel, ktorý budú musieť sústrediť 
regióny v závislosti od úrovne svojho 
hospodárskeho rozvoja na výrobu a 
distribúciu energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickú účinnosť a 
inteligentnú distribučnú sieť a ktorý má 
dosahovať až 20 % zdrojov z EFRR; 
zdôrazňuje, že aj Kohézny fond umožňuje 

23. zdôrazňuje, že podľa nových nariadení 
o európskych štrukturálnych a investičných 
fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú 
členské štáty povinné sústreďovať 
prostriedky týchto fondov na investície 
zamerané na budovanie inteligentnej, 
udržateľnej a inkluzívnej Európy; 
poznamenáva, že v rámci EFRR bude 
stanovený minimálny podiel, ktorý budú 
musieť sústrediť regióny v závislosti od 
úrovne svojho hospodárskeho rozvoja na 
úspory energie, energetickú účinnosť 
a inteligentnú distribučnú sieť a ktorý má 
dosahovať až 20 % zdrojov z EFRR; 
zdôrazňuje, že aj Kohézny fond umožňuje 
investície v tejto oblasti; vyzýva členské 
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investície v tejto oblasti, a vyzýva členské 
štáty na lepšie využitie tejto novej 
príležitosti;

štáty na lepšie využitie tejto novej 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že podpora 
inteligentných rozvodných sietí nesmie 
byť súčasťou štátnej pomoci; zdôrazňuje, 
že rozširovanie inteligentných sietí a 
obnoviteľnej energie nesmie byť 
negatívne ovplyvnené novo navrhnutou 
reformou štátnej pomoci v oblasti energie; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
upustila od zavedenia technologicky 
neutrálneho systému ponúk, ktorý by 
viedol takmer k úplnému vylúčeniu 
malých decentralizovaných projektov, čo 
by obmedzilo inovácie a špecifické 
prístupy na úrovni regiónov;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Francesca Barracciu

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby uprednostňovala 
investície do vytvárania inteligentných 
sietí v geograficky najviac 
znevýhodnených oblastiach, ako sú 
ostrovy, vzhľadom na dodatočné náklady 
na dodávky energie, s ktorými sa tieto 
oblasti stretávajú, a zdôrazňuje, že 
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inteligentné siete sa ľahšie budujú 
v menších a menej zaľudnených 
oblastiach;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 62
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje, že interoperabilita je veľmi 
dôležitá pre inteligentnú infraštruktúru, 
pretože regulačná neistota a rozdielne 
normy spomaľujú jej rozširovanie; preto 
vyzýva na užšiu spoluprácu jednotlivých 
európskych organizácií pre technické 
normy; zdôrazňuje, že na podporu 
interoperability sú potrebné otvorené 
normy;

27. zdôrazňuje, že interoperabilita je veľmi 
dôležitá pre inteligentnú infraštruktúru, 
pretože regulačná neistota a rozdielne 
normy spomaľujú jej rozširovanie; preto 
vyzýva na užšiu spoluprácu jednotlivých 
európskych organizácií pre technické 
normy; zdôrazňuje, že na podporu 
interoperability a urýchlenie rozvoja 
a zavádzania technológií sú potrebné 
otvorené normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jan Březina

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. pripomína, že Parlament už prijal 
správy o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej 
subjektov pri realizácii novej európskej 
energetickej politiky a o vykonávaní 
a vplyve opatrení energetickej účinnosti 
v rámci politiky súdržnosti, ktoré sa týkajú 
mnohých uvedených záležitostí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. upozorňuje na iniciatívy, ktoré 
organizuje Európsky inovačný 
a technologický inštitút (EIT) v rámci 
znalostného a inovačného spoločenstva 
InnoEnergy v oblasti výskumu a vývoja 
inteligentných sietí a odbornej prípravy 
profesionálov v tomto odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 29b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29b. všíma si význam tematického 
zamerania na prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu presadzovaného európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi, 
v dôsledku ktorého sa 20 % investícií vloží 
do energetickej transformácie s výrazným 
zameraním na inteligentné siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Lambert van Nistelrooij

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

29c. zdôrazňuje význam iniciatív, ako je 
napríklad Dohovor primátorov 
a starostov, ktorý je hlavným európskym 
hnutím, v rámci ktorého sa miestne 
a regionálne orgány angažujú v boji proti 
zmene klímy. Tento dohovor je založený 
na dobrovoľnom záväzku signatárov 
splniť a prekročiť cieľ zníženia emisií 
CO2 v EÚ o 20 % prostredníctvom 
zvýšenia energetickej účinnosti a rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie, v rámci 
ktorého sa potvrdzuje a podporuje úsilie 
miestnych orgánov pri realizácii trvalo 
udržateľných energetických politík; 
zdôrazňuje, že miestne samosprávy 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri ďalšom 
zmierňovaní vplyvov zmeny klímy, a to 
najmä zo zreteľom na to, že 80 % spotreby 
energie a emisií CO2 je spojených s 
mestskou činnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 29d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29d. zdôrazňuje význam regiónov 
s inteligentnou špecializáciu v oblasti 
energetiky, ako napríklad Energy Valley 
v Holandsku, kde sa verejní a súkromní 
partneri spájajú v rámci úsilia 
o využívanie regionálnych príležitostí 
rastu v oblasti energetiky;

Or. en


