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6.3.2013 A7-0035/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Kathleen Van Brempt 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

A. keďže treba pripomenúť, že piliermi 
energetickej politiky EÚ sú bezpečnosť 
dodávok (rôznorodosť zdrojov), 
konkurenčné ceny a energetická 
účinnosť, dopĺňané opatreniami 
zameranými na znižovanie emisií 
skleníkových plynov; 

A. keďže treba pripomenúť, že piliermi 
energetickej politiky EÚ sú udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok 
a konkurencieschopnosť; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Kathleen Van Brempt 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 3a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila konkrétny scenár, ktorým sa 
bude uberať do roku 2050; zdôrazňuje, že 
tento scenár by mal vychádzať z možností, 
ktoré by nemali mať negatívne dôsledky, v 
kombinácii s vysokou energetickou 
efektívnosťou, vysokým podielom využitia 
obnoviteľných zdrojov a inteligentnou 
infraštruktúrou; zdôrazňuje, že pre 
dosiahnutie cieľov udržateľnosti, 
bezpečnosti dodávok 
a konkurencieschopnosti je rozhodujúci 
jednoznačný akčný plán a zhoda všetkých 
členských štátov; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Kathleen Van Brempt 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. vyzdvihuje dôležitosť energetickej 
politiky EÚ v podmienkach hospodárskej a 
finančnej krízy; vyzdvihuje úlohu, ktorú 
energetika zohráva pri povzbudzovaní 
rastu, hospodárskej konkurencieschopnosti 
a tvorby pracovných miest v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla stratégie na obdobie 
po roku 2020 a predložila čo najskôr 
politický rámec pre energetickú politiku 
EÚ do roku 2030; je presvedčený, že tento 
politický rámec by mal byť v súlade 
s programom EÚ 2050 pre oblasť 
dekarbonizácie a že by sa v ňom mali brať 
do úvahy tzv. možnosti bez negatívnych 
dôsledkov (‘no regrets’ options) uvedené v 
pláne; žiada, aby sa prijali opatrenia na 
minimalizovanie negatívneho vplyvu 
odvetvia energetiky na životné prostredie a 
aby sa zároveň zohľadnili dôsledky týchto 
opatrení na konkurencieschopnosť 
ekonomík jednotlivých štátov a ekonomiky 
EÚ, ako aj na bezpečnosť dodávok 
elektrickej energie pre občanov;  

6. vyzdvihuje dôležitosť energetickej 
politiky EÚ v podmienkach hospodárskej a 
finančnej krízy; vyzdvihuje úlohu, ktorú 
energetika zohráva pri povzbudzovaní 
rastu, hospodárskej konkurencieschopnosti 
a tvorby pracovných miest v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla stratégie na obdobie 
po roku 2020 a predložila čo najskôr 
politický rámec pre energetickú politiku 
EÚ do roku 2030; je presvedčený, že tento 
politický rámec by mal byť v súlade 
s programom EÚ 2050 pre oblasť 
dekarbonizácie a že by sa v ňom mali brať 
do úvahy tzv. možnosti bez negatívnych 
dôsledkov (‘no regrets’ options) uvedené 
v pláne a stanoviť záväzné celoeurópske 
ciele v oblasti energetickej účinnosti, 
obnoviteľnej energie a emisií 
skleníkových plynov; žiada, aby sa prijali 
opatrenia na minimalizovanie negatívneho 
vplyvu odvetvia energetiky na životné 
prostredie a aby sa zároveň zohľadnili 
dôsledky týchto opatrení na 
konkurencieschopnosť ekonomík 
jednotlivých štátov a ekonomiky EÚ, ako 
aj na bezpečnosť dodávok elektrickej 
energie pre občanov; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Kathleen Van Brempt 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

23. uznáva, že vyšší podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v energetickom 
mixe po roku 2020 je kľúčovým aspektom 
udržateľnejšieho energetického systému; 
ďalej si uvedomuje, že všetky scenáre 
analyzované v oznámení Komisie 
predpokladajú zvýšený podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v energetickom 
mixe EÚ o približne 30 % v hrubej 
konečnej spotrebe energie do roku 2030 
a aspoň o 55 % do roku 2050; zdôrazňuje, 
že posun k politike lepšej energetickej 
účinnosti môže podporiť vyšší podiel 
obnoviteľných zdrojov; vyzýva Komisiu, 
aby decentralizovanú energiu explicitne 
zohľadnila v budúcich odhadoch; vyzýva 
ďalej Komisiu, aby jasne zmapovala 
finančné, technické a infraštruktúrne 
prekážky, ktoré bránia rozvoju 
decentralizovanej výroby v členských 
štátoch; 

23. uznáva, že vyšší podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v energetickom 
mixe po roku 2020 je kľúčovým aspektom 
udržateľnejšieho energetického systému; 
ďalej si uvedomuje, že všetky scenáre 
analyzované v oznámení Komisie 
predpokladajú zvýšený podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v energetickom 
mixe EÚ o približne 30 % v hrubej 
konečnej spotrebe energie do roku 2030 
a aspoň o 55 % do roku 2050; zdôrazňuje, 
že posun k politike lepšej energetickej 
účinnosti môže podporiť vyšší podiel 
obnoviteľných zdrojov do výšky 45 % do 
roku 2030 a že by EÚ pokročiť 
v dosiahnutí ekonomiky takmer v plnej 
miere založenom na energii z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2050; 
vyzýva Komisiu, aby decentralizovanú 
energiu explicitne zohľadnila v budúcich 
odhadoch; vyzýva ďalej Komisiu, aby 
jasne zmapovala finančné, technické 
a infraštruktúrne prekážky, ktoré bránia 
rozvoju decentralizovanej výroby v 
členských štátoch; 

Or. en 

 
 


