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7.9.2016 A8-0214/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano a ďalší 

 

Správa A8-0214/2016 

Werner Langen 

Smerom k novej koncepcii trhu s energiou 

2015/2322(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. zdôrazňuje, že nízke veľkoobchodné 

ceny energie vo väčšej časti Európy sú 

odrazom existencie nadmerných kapacít; 

poznamenáva, že tieto ceny preto v 

súčasnosti nestimulujú nijaké investície 

do nových kapacít ani do energetickej 

efektívnosti a riadenia na strane dopytu; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0214/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano a ďalší 

 

Správa A8-0214/2016 

Werner Langen 

Smerom k novej koncepcii trhu s energiou 

2015/2322(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. podporuje rastúci podiel obnoviteľných 

zdrojov energie v EÚ; zdôrazňuje význam 

stabilných a nákladovo efektívnych 

systémov podpory energie z obnoviteľných 

zdrojov pre dlhodobé investície, ktoré 

zostávajú pružné a prispôsobiteľné z 

krátkodobého hľadiska a sú prispôsobené 

vnútroštátnym potrebám a okolnostiam, 

pričom umožňujú postupné rušenie 

dotácií na vyspelé technológie 

obnoviteľných zdrojov energie; víta 

skutočnosť, že mnohé technológie 

obnoviteľných zdrojov energie sa rýchlo 

stávajú nákladovo konkurencieschopnými 

v porovnaní s konvenčnými formami 

výroby energie; konštatuje, že treba dbať 

na to, aby podporné systémy boli dobre 

navrhnuté a aby bol obmedzený na 

minimum akýkoľvek vplyv na energeticky 

náročné odvetvia vystavené riziku úniku 

uhlíka; 

49. podporuje rastúci podiel obnoviteľných 

zdrojov energie v EÚ; zdôrazňuje význam 

stabilných a nákladovo efektívnych 

systémov podpory energie z obnoviteľných 

zdrojov pre dlhodobé investície, ktoré 

zostávajú pružné a prispôsobiteľné z 

krátkodobého hľadiska a sú prispôsobené 

vnútroštátnym potrebám a okolnostiam; 

zdôrazňuje skutočnosť, že pokiaľ sú 

schémy podpory dobre koncipované, 

predstavujú užitočný nástroj umožňujúci 

rýchle zníženie nákladov na mnohé 

technológie obnoviteľných zdrojov 

energie, ktoré sa rýchlo stávajú nákladovo 

konkurencieschopnými v porovnaní s 

konvenčnými formami výroby energie; 

vyjadruje presvedčenie, že vzhľadom k 

tomu, že v súčasnosti dochádza k 

početným zlyhaniam trhu, je potrebné 

udržať stabilný tok príjmov pre 

obnoviteľné zdroje energie, ktoré budú 

musieť byť v novom energetickom 

systéme pripravené reagovať na signály 

trhu; konštatuje, že treba dbať na to, aby 

podporné systémy boli dobre navrhnuté a 

aby bol obmedzený na minimum 

akýkoľvek vplyv na energeticky náročné 

odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka; 

Or. en 
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