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5.3.2013 A7-0035/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Konrad Szymański 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

50. pripomína, že v súlade s balíkom pre 
vnútorný trh musia trhy aj naďalej 
zohrávať hlavnú úlohu vo financovaní 
investícií do energetickej infraštruktúry; 
uznáva, že niektoré inovatívne alebo 
strategicky dôležité projekty, ktoré sú 
opodstatnené z hľadiska bezpečnosti 
dodávok, solidarity a udržateľnosti, ale pre 
ktoré nie je možné nájsť dostatočné 
finančné prostriedky na trhu, si môžu 
vyžadovať obmedzenú verejnú podporu na 
získanie súkromných finančných 
prostriedkov; zdôrazňuje, že také projekty 
by sa mali vyberať na základe jasných a 
transparentných kritérií, bez narušenia 
hospodárskej súťaže a s prihliadaním na 
záujmy spotrebiteľov a mali by byť 
v plnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
energetiky a zmeny klímy; 

50. pripomína, že v súlade s balíkom pre 
vnútorný trh musia trhy aj naďalej 
zohrávať hlavnú úlohu vo financovaní 
investícií do energetickej infraštruktúry; 
uznáva, že niektoré inovatívne alebo 
strategicky dôležité projekty, ktoré sú 
opodstatnené z hľadiska bezpečnosti 
dodávok, solidarity a udržateľnosti, ale pre 
ktoré nie je možné nájsť dostatočné 
finančné prostriedky na trhu, si môžu 
vyžadovať obmedzenú verejnú podporu na 
získanie súkromných finančných 
prostriedkov; zdôrazňuje, že také projekty 
by sa mali vyberať na základe jasných a 
transparentných kritérií, bez narušenia 
hospodárskej súťaže a s prihliadaním na 
záujmy spotrebiteľov a mali by byť 
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ 
v oblasti energetiky a zmeny klímy; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Konrad Szymański 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

65. súhlasí s Komisiou, že zemný plyn 
bude zohrávať z krátkodobého až 
strednodobého hľadiska dôležitú úlohu pri 
transformácii energetickej sústavy, pretože 
predstavuje relatívne rýchly a nákladovo 
efektívny spôsob, ako znížiť závislosť od 
ďalších, viac znečisťujúcich fosílnych 
palív; zdôrazňuje nutnosť diverzifikovať 
dodávateľské trasy plynu do Európskej 
únie; varuje pred investíciami, ktoré by 
mohli viesť k výhradnej dlhodobej 
závislosti od fosílnych palív; 

65. súhlasí s Komisiou, že zemný plyn 
bude zohrávať aspoň z krátkodobého až 
strednodobého hľadiska dôležitú úlohu pri 
transformácii energetickej sústavy, pretože 
predstavuje relatívne rýchly a nákladovo 
efektívny spôsob, ako znížiť závislosť od 
ďalších, viac znečisťujúcich fosílnych 
palív; zdôrazňuje nutnosť diverzifikovať 
dodávateľské trasy plynu do Európskej 
únie; varuje pred investíciami, ktoré by 
mohli viesť k výhradnej dlhodobej 
závislosti od fosílnych palív; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Konrad Szymański 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 66a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  66a. zastáva názor, že na miestach 

s nedostatočnou infraštruktúrou by sa 

nemala opomínať úloha skvapalneného 

ropného plynu (LPG) ako flexibilného 

a spoľahlivého zdroja energie; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Konrad Szymański 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 87 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

87. uznáva, že ETS je v súčasnosti hlavný, 
hoci nie jediný nástroj na znižovanie 
priemyselných emisií skleníkových plynov 
a na podporu investícií do bezpečných a 
udržateľných nízkouhlíkových technológií; 
konštatuje, že je nutné ďalšie skvalitnenie 

ETS s cieľom zvýšiť schopnosť systému 
reagovať na hospodárske poklesy a 
konjunktúry, obnoviť istotu investorov a 
posilniť trhové stimuly na investovanie do 
nízkouhlíkových technológií a ich 
využívanie; konštatuje, že každá 
štrukturálna zmena ETS by si vyžadovala 
komplexné posúdenie environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych účinkov, ako 
aj vplyvu na investície do nízkouhlíkových 
technológií, na cenu elektriny a na 
konkurencieschopnosť energeticky 
náročných priemyselných odvetví, najmä 
v súvislosti s únikom uhlíka; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby európskym 
priemyselným odvetviam v EÚ uľahčovali 
vývoj inovatívnych, bezpečných a 
udržateľných technologických riešení 
a podporovali ho; 

87. uznáva, že ETS je v súčasnosti hlavný, 
hoci nie jediný nástroj na znižovanie 
priemyselných emisií skleníkových plynov 
a na podporu investícií do bezpečných a 
udržateľných nízkouhlíkových technológií; 
konštatuje, že nedávny vývoj situácie 

dokázal dôležitosť štrukturálnej reformy 

ETS pre zvýšenie schopnosti členských 

štátov reagovať na hospodárske poklesy a 
konjunktúry, obnoviť istotu investorov a 
posilniť trhové stimuly na investovanie do 
nízkouhlíkových technológií a ich 
využívanie; konštatuje, že každá 
štrukturálna zmena ETS by si vyžadovala 
komplexné posúdenie environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych účinkov, ako 
aj vplyvu na investície do nízkouhlíkových 
technológií, na cenu elektriny a na 
konkurencieschopnosť energeticky 
náročných priemyselných odvetví, najmä 
v súvislosti s únikom uhlíka; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby európskym 
priemyselným odvetviam v EÚ uľahčovali 
vývoj inovatívnych, bezpečných a 
udržateľných technologických riešení 
a podporovali ho; 

Or. en 

 
 


