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5.3.2013 A7-0035/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. uvedomuje si výhody, ktoré členské 
štáty získajú spoluprácou pri transformácii 
energetických systémov; preto schvaľuje 
Plán postupu v energetike do roku 2050, 
ktorý navrhuje Komisia ako základ pre 
navrhovanie legislatívnych a ďalších 
iniciatív v oblasti energetiky v súvislosti s 
vypracovaním politického rámca do roku 
2030 – vrátane medzníkov a cieľov 
týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti – s cieľom 
vypracovať ambiciózny a stabilný právny a 
regulačný rámec; konštatuje, že 
vymedzenie energetických cieľov do roku 
2050 a intervenčného obdobia predpokladá 
celoeurópske riadenie; navrhuje prijať v 
duchu solidarity stratégiu, ktorá členským 
štátom umožní nadviazať v rámci plánu 
solidárnu spoluprácu – vytvorenie 
európskeho Energetického spoločenstva; 
nabáda na vymedzenie politického rámca 
do roku 2030 v primeranom časovom 
pláne, ktorý zabezpečí istotu pre 
investorov;  

1. uvedomuje si výhody, ktoré členské 
štáty získajú spoluprácou pri transformácii 
energetických systémov; preto schvaľuje 
Plán postupu v energetike do roku 2050, 
ktorý navrhuje Komisia ako základ pre 
navrhovanie legislatívnych a ďalších 
iniciatív v oblasti energetiky v súvislosti s 
vypracovaním politického rámca do roku 
2030 – vrátane medzníkov a záväzných 
cieľov týkajúcich sa emisií skleníkových 
plynov, energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti – s cieľom 
vypracovať ambiciózny a stabilný právny a 
regulačný rámec; konštatuje, že 
vymedzenie energetických cieľov do roku 
2050 a intervenčného obdobia predpokladá 
celoeurópske riadenie; navrhuje prijať v 
duchu solidarity stratégiu, ktorá členským 
štátom umožní nadviazať v rámci plánu 
solidárnu spoluprácu – vytvorenie 
európskeho Energetického spoločenstva; 
nabáda na vymedzenie politického rámca 
do roku 2030 v primeranom časovom 
pláne, ktorý zabezpečí istotu pre 
investorov; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. uznáva fakt, že pre dekarbonizáciu je 
nevyhnutná elektrina z nízkouhlíkových 
zdrojov, čo si vyžaduje takmer 
bezuhlíkové odvetvie výroby elektriny v 
EÚ do roku 2050; 

5. uznáva fakt, že ďalší rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie je 
nevyhnutný na to, aby sa v EÚ do roku 
2050 vybudovalo hospodárstvo, ktoré by 
bolo úplne založené na energii z 
obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

41. uznáva, že pre projekty v oblasti 
energetickej infraštruktúry sú 
charakteristické rozsiahle počiatočné 
investície a prevádzková životnosť 
v rozmedzí 20 – 60 rokov; pripomína, že 
súčasné trhové prostredie je veľmi 
nepredvídateľné a investori sú preto 
nerozhodní, pokiaľ ide o rozvoj 
energetickej infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
treba podporovať nové stratégie a 
inovatívne nástroje s cieľom stimulovať 
investície do infraštruktúry, ktoré umožnia 
rýchle prispôsobenie prudko sa meniacemu 
prostrediu; 

41. uznáva, že pre projekty v oblasti 
energetickej infraštruktúry sú 
charakteristické rozsiahle počiatočné 
investície, ktoré sa výrazne zmenšia plným 
využitím možností úspor energie, 
a prevádzková životnosť v rozmedzí 20 – 
60 rokov; pripomína, že súčasné trhové 
prostredie je veľmi nepredvídateľné, 
a investori sú preto nerozhodní, pokiaľ ide 
o rozvoj energetickej infraštruktúry; 
zdôrazňuje, že treba podporovať nové 
stratégie vrátane stratégie „úspory energie 
na prvom mieste“ a inovatívne nástroje s 
cieľom obmedziť potrebu investícií do 
infraštruktúry, ktoré umožnia rýchle 
prispôsobenie prudko sa meniacemu 
prostrediu; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 41a. zdôrazňuje skutočnosť, že vo 
všetkých scenároch preskúmaných v 
oznámení Komisie sa poukazuje na to, že 
absolútna spotreba plynu klesá; uznáva 
preto, že investíciami do nadmerného 
budovania plynovej infraštruktúry sa 
zafixuje spotreba fosílnych palív v EÚ v 
budúcnosti; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

48. zdôrazňuje, že energetická bezpečnosť 
Európskej únie závisí od väčšej 
diverzifikácie jej zdrojov importu; 
zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby EÚ 
aktívne posilňovala spoluprácu so 
svojimi partnermi; poukazuje na 
oneskorenia, ktoré majú vplyv na 
dokončenie južného koridoru; zdôrazňuje 
potrebu dosiahnuť energetickú bezpečnosť 
diverzifikáciou energie; pripomína výrazný 
príspevok skvapalneného zemného plynu 
(LNG) a parkov s vozidlami na LNG 
k dodávkam energie v EÚ a zdôrazňuje 
potenciál doplnkového koridoru LNG v 
regiónoch východného Stredozemia 
a Čierneho mora, ktorý má slúžiť ako 
flexibilný prepravca energie a ako podnet 
na zvýšenie konkurencie na vnútornom 
trhu EÚ s energiou; 

48. zdôrazňuje, že energetická bezpečnosť 
Európskej únie závisí od väčšej 
diverzifikácie jej zdrojov importu; 
zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby EÚ 
aktívne posilňovala spoluprácu so svojimi 
partnermi; poukazuje na oneskorenia, ktoré 
majú vplyv na dokončenie južného 
koridoru; zdôrazňuje potrebu dosiahnuť 
energetickú bezpečnosť diverzifikáciou 
energie; pripomína výrazný príspevok 
skvapalneného konvenčného zemného 
plynu (LNG) a parkov s vozidlami na LNG 
k dodávkam energie v EÚ a zdôrazňuje 
potenciál doplnkového koridoru LNG v 
regiónoch východného Stredozemia 
a Čierneho mora, ktorý má slúžiť ako 
flexibilný prepravca energie a ako podnet 
na zvýšenie konkurencie na vnútornom 
trhu EÚ s energiou; 

 Táto zmena – doplnenie slova 

„konvenčný“ pred výraz „zemný plyn“ – 

platí pre celé znenie. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

63. uznáva, že jadrová energia je v 
súčasnosti dôležitým zdrojom energie s 
nízkymi emisiami; vyzýva Komisiu, aby sa 
pomocou výsledkov záťažových testov 
snažila o jej lepšiu akceptáciu 
verejnosťou; 

63. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
s ohľadom na poučenie z nehody vo 
Fukušime z roku 2011 pomocou využitia 
výsledkov nedávnych záťažových testov 
zlepšili bezpečnosť jadrovej energie; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 68a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 68a. poukazuje na to, že podľa správy 
Medzinárodnej agentúry pre energiu s 
názvom World Energy Outlook 2012 
zvyšuje zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého vo väčšine prípadov 
energetické požiadavky, a preto s ním táto 
agentúra vo svojom „scenári efektívneho 
sveta“ nepočíta; súhlasí s Medzinárodnou 
agentúrou pre energiu, že zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého nie je 
spoľahlivou možnosťou, ak chce EÚ včas 
a v súlade so svojimi klimatickými cieľmi 
rýchlo vybudovať energeticky efektívne 
hospodárstvo založené na energii z 
obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Plán postupu v energetike do roku 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 111a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 111a. konštatuje, že arktické vody sú 
susediacim morským prostredím s 
osobitným významom pre Európsku úniu 
a že zohrávajú významnú úlohu pri 
zmierňovaní zmeny klímy; zdôrazňuje, že 
vážne environmentálne problémy 
súvisiace s arktickými vodami si vyžadujú 
osobitnú pozornosť, aby sa zabezpečila 
ochrana životného prostredia arktickej 
oblasti vo vzťahu k akýmkoľvek 
činnostiam ťažby ropy a plynu na mori 
vrátane prieskumu a aby sa súčasne 
zohľadnilo riziko vážnych nehôd a 
potreba účinnej reakcie; nabáda členské 
štáty, ktoré sú členmi Arktickej rady, aby 
aktívne podporovali úsilie o zachovanie čo 
najprísnejších noriem ochrany životného 
prostredia v tomto zraniteľnom a 
jedinečnom ekosystéme, a to okrem iného 
vytvorením medzinárodných nástrojov na 
prevenciu, pripravenosť a reakciu v 
súvislosti so znečistením mora v Arktíde 
ropou, a najmä aby aktívne navrhovali 
politiky pre vlády, ktoré ich povedú k 
tomu, aby upustili od povoľovania 
činností ťažby ropy a plynu na mori 
vrátane prieskumu, pokým nie je možné 
zabezpečiť účinnú reakciu na takéto 
nehody; 

Or. en 



 

AM\929237SK.doc  PE507.351v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
 


