
AM\1220002SK.docx PE661.966v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019 – 2024

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2020/2241(INI)

11.12.2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 – 325
Návrh správy
Christophe Grudler
(PE658.868v01-00)

Európska stratégia pre integráciu energetických systémov
(2020/2241(INI))



PE661.966v01-00 2/168 AM\1220002SK.docx

SK

AM_Com_NonLegReport



AM\1220002SK.docx 3/168 PE661.966v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 194,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 91, 
172 a 194,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 16. februára 2016 s názvom Stratégia 
EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia 
(COM(2016)51),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 8. júla 2020 s názvom Vodíková 
stratégia pre klimaticky neutrálnu Európu 
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(COM(2020) 301),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 19. novembra 2020 s názvom Stratégia 
EÚ na využitie potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie na mori v záujme 
klimaticky neutrálnej budúcnosti 
(COM(2020)741 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 9 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 17. septembra 2020 s názvom 
Ambicióznejšie klimatické ciele pre 
Európu na rok 2030 – Investícia do 
klimaticky neutrálnej budúcnosti v 
prospech našich občanov (COM(2020) 
562),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 19. novembra 2020 s názvom Stratégia 
EÚ na využitie potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie na mori v záujme 
klimaticky neutrálnej budúcnosti 
(COM(2020)741),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 11. 
decembra 2020 o novom cieli EÚ v oblasti 
klímy do roku 2030,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 24 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa 
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mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej 
efektívnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení 
energetickej únie a opatrení v oblasti 
klímy, ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, 
smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 
2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
525/2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 23 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 
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o zavádzaní infraštruktúry pre 
alternatívne palivá,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Návrh uznesenia
Citácia 28 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu 
Medzinárodnej agentúry pre energiu a 
OECD z mája 20191a o jadrovej energii v 
systéme čistej energie,
_________________
1a Nuclear Power in a Clean Energy 
System (Jadrová energia v systéme čistej 
energie) 
https://webstore.iea.org/download/direct/2
779.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 31 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. 
júla 2020 o komplexnom európskom 
prístupe k uskladňovaniu energie´1a,
_________________
1a Prijaté texty, P9_TA (2020)0198.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 31 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 10. júla 2020 o revízii usmernení pre 
transeurópsku energetickú 
infraštruktúru2a,
_________________
2a Prijaté texty, P9_TA(2020)0199.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Citácia 33 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. júla 2020 o komplexnom európskom 
prístupe k uskladňovaniu energie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050;

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050, aj 
keď to nie je ekonomické, technicky 
možné ani zmysluplné z ekologického 
hľadiska;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Európsky parlament, Rada 
a Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050;

A. keďže Únia sa zaviazala 
zintenzívniť úsilie o riešenie zmeny klímy 
a plnenie Parížskej dohody o zmene klímy 
z roku 2015, ktorá bola výsledkom 
21. konferencie zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (ďalej 
len „Parížska dohoda“)3a, na základe 
rovnosti a najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov, pričom sa bude 
spravodlivo podieľať na celosvetovom 
úsilí obmedziť zvýšenie globálnej teploty 
na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou;

_________________
3a Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050;

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, ktorý treba 
dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do 
roku 2050; keďže Únia musí prijať 
ambicióznejšie opatrenia na riešenie 
klimatickej krízy s cieľom obmedziť 
nárast globálnej teploty na 1,5 oC v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050;

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia sa zaviazali dodržiavať Parížsku 
dohodu a schválili Európsku zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili cieľ klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050;

A. keďže Európsky parlament, Rada a 
Komisia schválili v súlade s Parížskou 
dohodou cieľ klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže ciele klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050 
by nemali viesť k zániku pracovných 
miest, narušeniu cien ani zníženiu 
konkurencieschopnosti priemyselných 
odvetví v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, 
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030, aj keď systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch nebude v 
dohľadnej budúcnosti fungovať 
z ekonomického, technického ani 
ekologického hľadiska;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

B. keďže väčšina poslancov 
Parlamentu hlasovala za cieľ znížiť 
emisie skleníkových plynov o 60 % do 
roku 2030, kým spoluzákonodarcovia 
rozhodli o nižších cieľoch a plánujú sa 
ďalšie rokovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

B. keďže Komisia navrhla spoločný 
cieľ zníženia emisií skleníkových plynov 
aspoň o 55 % do roku 2050, kým 
Parlament schválil cieľ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 60 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030;

B. keďže Parlament schválil cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % 
do roku 2030, čo si vyžaduje 
ambicióznejšie ciele pre obnoviteľné 
zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jessica Stegrud, Rob Rooken, Robert Roos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ba. keďže každej legislatívnej 
iniciatíve Komisie v rámci Európskej 
zelenej dohody by mala predchádzať 
verejne dostupná analýza nákladov, ako 
aj dlhodobý odhad jej vplyvu na 
celosvetové emisie CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže každému legislatívnemu 
opatreniu Komisie v oblasti integrácie 
energetického systému uvedenému v 
oznámení by mala predchádzať dôkladná 
a verejne dostupná štúdia o analýze 
nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže dosiahnutie klimatickej 
neutrality si vyžaduje odklon od systému 
založeného prevažne na fosílnych 
palivách a dosiahnutie vysoko energeticky 
efektívneho a klimaticky neutrálneho 
systému založeného na obnoviteľných 
zdrojoch energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zo správy o stave 
energetickej únie za rok 2020 vyplynulo, 
že dopyt po energii v EÚ celkovo klesá, ale 
v určitých odvetviach, ako je doprava, 
rastie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže 70 % primárnej energie 
použitej v EÚ pochádzalo v roku 2017 z 
fosílnych palív (ropa, zemný plyn a 
uhlie)4b;
_________________
4b Eurostat.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže Medzinárodná agentúra pre 
energiu odhaduje, že približne tretina 
celosvetových emisií metánu pochádza z 
odvetvia energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku všetkých energetických 
nosičov a infraštruktúry prepojenej so 
všetkými koncovými spotrebiteľmi;

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku energetického systému „ako 
celku“ medzi viacerými energetickými 
nosičmi a prepojenými infraštruktúrami a 
všetci koncoví spotrebitelia zohrávajú 
aktívnu úlohu pri dosahovaní 
spoľahlivých a bezpečných energetických 
služieb s nulovými emisiami CO2 efektívne 
využívajúcimi zdroje, a to pri čo 
najnižších možných nákladoch v súlade s 
Európskou zelenou dohodou, Parížskou 
dohodou a Agendou 2030 pre udržateľný 
rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku všetkých energetických 
nosičov a infraštruktúry prepojenej so 
všetkými koncovými spotrebiteľmi;

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená kogeneráciu, 
kombinované používanie, konverziu a 
nahrádzanie rôznych foriem dodávok 
energie a dopytu po energii (t. j. 
elektrickej energie, tepla, palív) vzhľadom 
na optimalizáciu systému, ktorá si 
vyžaduje koordinované plánovanie a 
prevádzku všetkých energetických nosičov 
a infraštruktúry prepojenej so všetkými 
koncovými spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku všetkých energetických 
nosičov a infraštruktúry prepojenej so 
všetkými koncovými spotrebiteľmi;

C. keďže integrácia energetického 
systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku všetkých druhov energie, 
všetkých energetických nosičov a 
infraštruktúry prepojenej so všetkými 
koncovými spotrebiteľmi, a to aj 
zohľadnením existujúcich štruktúr, ich 
limitov a potenciálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže integrácia energetického C. keďže integrácia energetického 
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systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku všetkých energetických 
nosičov a infraštruktúry prepojenej so 
všetkými koncovými spotrebiteľmi;

systému znamená koordinované plánovanie 
a prevádzku energetického systému ako 
celku založeného vo veľkej miere na 
obnoviteľných zdrojoch energie a 
infraštruktúry naprieč viacerými 
energetickými nosičmi, infraštruktúrami a 
odvetviami spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže integrácia energetických 
systémov môže byť reakciou na mnohé 
výzvy vyplývajúce z energetickej 
transformácie, a najmä na výzvu 
spočívajúcu v dekarbonizácii, 
optimalizácii a vyvážení energetických 
sietí, zaručení bezpečnosti dodávok a 
zachovaní strategickej autonómie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže súbežná zelená a digitálna 
transformácia energetických sietí si bude 
v prípade potreby vyžadovať nebývalé 
verejné a súkromné investície do 
modernizácie infraštruktúry a zavádzania 
novej infraštruktúry, ako aj investície do 
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obnovy budov a výskumu a vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych občanov 
v rámci realistického a prijateľného 
limitu;

D. keďže integrácia energetických 
systémov má zásadný význam pre 
stanovenie kaskádovej priority pre prvé 
uplatňovanie energetickej efektívnosti a 
úspor, následne pre priamu elektrifikáciu 
a v prípade tých aplikácií, ktoré nie je 
možné zredukovať inými prostriedkami, 
pre používanie udržateľných palív 
založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie, ako aj pre zlepšenie využívania 
tepla a uskladňovanie s cieľom podporiť 
ďalšiu integráciu medzi odvetviami, čím 
sa podporí energetická transformácia a 
zvýši sa účasť občanov a zároveň sa 
udržia náklady európskych orgánov a 
európskych občanov v rámci cenovo 
dostupného limitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže urýchliť prechod na 
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európskych orgánov a európskych 
občanov v rámci realistického a 
prijateľného limitu;

klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
zároveň udržať náklady v rámci 
prijateľného limitu, posilniť energetickú 
bezpečnosť, chrániť zdravie a životné 
prostredie a podporovať rast, inovácie a 
vedúce postavenie priemyslu vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych 
občanov v rámci realistického a 
prijateľného limitu;

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže efektívne využívať zdroje 
európskych orgánov a prispieť k 
dosiahnutiu sociálnych a 
environmentálnych cieľov, ako je zdravé 
vnútorné prostredie, boj proti energetickej 
chudobe a dosiahnutie klimatickej 
neutrality a vytváranie zelených 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych 
občanov v rámci realistického a 
prijateľného limitu;

D. keďže cieľom riadne navrhnutého 
a vykonávaného energetického systému by 
malo byť zlepšenie 
konkurencieschopnosti európskych 
priemyselných odvetví na celosvetovej 
úrovni a zvýšenie dostupnosti a cenovej 
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dostupnosti energie pre občanov, pričom 
sa zároveň zachovajú náklady na 
transformáciu pod kontrolou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych občanov 
v rámci realistického a prijateľného 
limitu;

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže znížiť náklady európskych 
orgánov a európskych občanov a zároveň 
zabezpečiť účinnú a dôkladnú 
dekarbonizáciu európskeho hospodárstva 
v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych občanov 
v rámci realistického a prijateľného limitu;

D. keďže integrácia energetických 
systémov si kladie za cieľ udržať náklady 
európskych orgánov, európskych podnikov 
a európskych občanov v rámci 
realistického a prijateľného limitu; keďže 
sa musí presadzovať integrácia nákladovo 
efektívneho energetického systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych občanov 
v rámci realistického a prijateľného 
limitu;

D. keďže integrácia energetických 
systémov môže pomôcť udržať náklady 
európskych orgánov a európskych občanov 
v rámci realistického a cenovo dostupného 
limitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže prvoradosť energetickej 
efektívnosti je čo najdôslednejšie 
zohľadňovanie alternatívnych opatrení 
efektívnych z hľadiska nákladov a úspory 
energie v energetickom plánovaní a 
politických a investičných rozhodnutiach, 
pokiaľ ide o opatrenia na zefektívnenie 
dopytu po energii a dodávok energie, 
najmä prostredníctvom nákladovo 
efektívnych úspor konečného použitia 
energie, iniciatívami v oblasti reakcie na 
spotrebu a účinnejšou premenou, 
prepravou a distribúciou energie, pričom 
sa zároveň dosiahnu ciele uvedených 
rozhodnutí4a; 
_________________
4a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
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2018 o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže obnoviteľné zdroje energie, 
ako je veterná a slnečná energia, sú 
svojou povahou nespoľahlivým zdrojom 
energie, lebo tieto formy energie nie sú 
vždy dostupné; zdôrazňuje, že je dôležité 
mať na pamäti celkové náklady týchto 
foriem energie, keďže existujú náklady na 
uskladňovanie energie, náklady na 
záložné zdroje energie a náklady na 
pripojenie do siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže núdzová situácia v oblasti 
klímy a súčasná kríza v oblasti zdravia 
nútia Úniu, aby prehodnotila úlohu 
verejných výdavkov pri dosahovaní 
sociálnych, environmentálnych a 
hospodárskych cieľov, ktoré podporujú 
zelenú obnovu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže práva a ochrana 
spotrebiteľov v odvetviach plynárenstva a 
diaľkového vykurovania nie sú v súlade s 
právami a ochranou v odvetví elektrickej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 ukázala, že je veľmi dôležité 
spoliehať sa na bezpečný a pružný 
energetický systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže jadrová a vodná energia 
tvoria základ nízkouhlíkovej výroby 
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elektrickej energie a zároveň predstavujú 
tri štvrtiny celosvetovej nízkouhlíkovej 
výroby, na druhej strane sa za posledných 
50 rokov vďaka využívaniu jadrovej 
energie znížili emisie oxidu uhličitého 
(CO2) o viac ako 60 gigaton, čo podľa 
správy Medzinárodnej agentúry pre 
energiu a OECD zodpovedá takmer dvom 
rokom celosvetových emisií súvisiacich s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže v správe Medzinárodnej 
agentúry pre energiu a OECD sa 
odporúča niekoľko vládnych opatrení, 
ktorých cieľom je zabezpečiť, aby 
existujúce jadrové elektrárne mohli 
fungovať, pokiaľ sú bezpečné, 
podporovať výstavbu nových jadrových 
elektrární a podnietiť rozvoj nových 
jadrových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 1. podporuje smerovanie, ktoré 
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Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetického systému, 
konkrétne kaskádovú prioritu pre 
energetickú efektívnosť a úspory, priamu 
elektrifikáciu a udržateľné palivá 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie pre aplikácie, ktoré nemajú inú 
alternatívu; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili jeho rýchle 
vykonávanie v duchu solidarity; odporúča, 
aby súkromný sektor prispel k jeho 
úspechu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

1. berie na vedomie smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 

1. víta oznámenie Komisie o stratégii 
integrácie energetického systému; 



AM\1220002SK.docx 27/168 PE661.966v01-00

SK

stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

konštatuje, že toto všeobecné smerovanie 
uvedené v dokumente si vyžaduje 
objasnenie konkrétneho vykonávania 
navrhovaných opatrení, ktoré treba ďalej 
rozvíjať na základe dôkladného 
posúdenia vplyvu a so zreteľom na zásadu 
technologickej neutrality, ako aj v úzkej 
spolupráci s príslušnými odvetviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetického systému, 
najmä pokiaľ ide o zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a energetický 
systém založený vo veľkej miere na 
obnoviteľných zdrojoch; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili jeho rýchle 
vykonávanie v duchu solidarity; domnieva 
sa, že verejný sektor zohráva kľúčovú 
úlohu pri jeho úspechu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetického systému; 
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systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili jeho primerané vykonávanie 
včas a účinne v duchu spolupráce; 
považuje súkromný sektor za dôležitého 
aktéra na zabezpečenie jeho účinného 
vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetického systému; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
duchu solidarity; zdôrazňuje, že súkromný 
sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 
jeho úspechu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetických 
systémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 

1. podporuje smerovanie, ktoré 
Komisia vyjadrila vo svojom oznámení o 
stratégii integrácie energetického systému; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili jeho rýchle vykonávanie v 
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duchu solidarity; odporúča súkromný 
sektor, aby prispel k jeho úspechu;

duchu solidarity; odporúča, aby súkromný 
sektor, prispel k jeho úspechu a 
podporoval budovanie energetického 
systému, ktorý EÚ motivuje na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
najneskôr v roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť 
a bezpečnosť dodávok;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť 
a bezpečnosť dodávok;

2. zastáva názor, že ak sa takáto 
stratégia premení na opatrenia s 
realistickým prístupom a s 
uskutočniteľnými hospodárskymi 
opatreniami, môže Únii pomôcť 
dosiahnuť prechod na hospodárstvo, 
ktoré bude viac rešpektovať životné 
prostredie a zároveň zachová energetickú 
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dostupnosť, cenovú dostupnosť a 
bezpečnosť dodávok rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému, ktoré neohrozí, ale ďalej posilní 
konkurencieschopnosť európskych 
priemyselných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť 
a bezpečnosť dodávok;

2. domnieva sa, že efektívnym 
rozpracovaním účinného, integrovaného, 
odolného, flexibilného a inteligentného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zabezpečiť energetickú dostupnosť 
a bezpečnosť dodávok s cieľom postupne 
dosiahnuť ciele dekarbonizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť a 

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
vysoko energeticky účinného, 
integrovaného, odolného a inteligentného 
systému úplne založeného na 
obnoviteľných zdrojoch energie môže 
takáto stratégia pomôcť EÚ vytýčiť cestu k 
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bezpečnosť dodávok; dosiahnutiu jej cieľov v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť, 
cenovú dostupnosť a bezpečnosť dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť a 
bezpečnosť dodávok;

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
obehového, vysoko energetickyúčinného, 
integrovaného, odolného, inteligentného a 
multimodálneho systému, ktorý efektívne 
využíva zdroje a je založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie, môže 
takáto stratégia pomôcť EÚ dosiahnuť jej 
ciele v oblasti klímy a zároveň zachovať 
energetickú dostupnosť a bezpečnosť 
dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť a 

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, prepojeného, 
odolného, inteligentného a 
dekarbonizovaného systému môže takáto 
stratégia pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele v 
oblasti klímy a zároveň zachovať 
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bezpečnosť dodávok; energetickú dostupnosť, cenovú 
dostupnosť a bezpečnosť dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť a 
bezpečnosť dodávok;

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
spravodlivého, účinného, integrovaného, 
odolného, nákladovo 
konkurencieschopného, inteligentného a 
dekarbonizovaného systému môže takáto 
stratégia pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele v 
oblasti klímy a zároveň zachovať 
energetickú dostupnosť a bezpečnosť 
dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť a 
bezpečnosť dodávok;

2. domnieva sa, že rozpracovaním 
účinného, integrovaného, odolného, 
inteligentného a dekarbonizovaného 
systému môže takáto stratégia pomôcť EÚ 
dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 
zároveň zachovať energetickú dostupnosť, 
cenovú dostupnosť a bezpečnosť dodávok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. berie na vedomie zámer Komisie 
navrhnúť revíziu viacerých príslušných 
aktov relevantných pre stratégiu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že revízia by sa mala 
vykonať s maximálnou starostlivosťou o 
súdržný dlhodobý prístup a stabilný 
regulačný rámec pre príslušné 
priemyselné odvetvia, a trvá na tom, aby 
sa v každom prípade vykonala podrobná 
analýza nákladov a prínosov s cieľom 
vytvoriť vhodnú cestu rozvoja; naliehavo 
žiada, aby sa v revízii náležite zohľadnili 
povinnosti vyplývajúce zo súčasných 
legislatívnych aktov, ktoré si vyžiadali 
finančné výdavky zo strany členských 
štátov a priemyselných odvetví, a 
návratnosť týchto investícií by nemala 
byť ohrozená legislatívnymi zmenami, 
ktoré vytvárajú uviaznuté náklady; v tejto 
súvislosti pripomína, že v smernici 
2014/94/EÚ sa pre členské štáty stanovili 
požiadavky na čerpanie LNG v námornej 
doprave do roku 2025 a vo vnútrozemskej 
vodnej doprave do roku 2030, ako aj na 
zabezpečenie primeraného počtu 
čerpacích staníc CNG/LNG pre motorové 
vozidlá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že je dôležité 
zohľadniť rôznorodosť vnútroštátnych 
energetických systémov a výziev; nabáda 
Komisiu, aby zachovala čo najneutrálny 
prístup, ktorý umožní každému členskému 
štátu využívať najúčinnejšie riešenia 
dekarbonizácie podľa svojich potrieb a 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že hoci má realizácia 
integrácie energetického systému znížiť 
náklady na energetickú transformáciu v 
Európe z dlhodobého hľadiska, 
znamenala by presun okamžitých 
značných nákladov na koncových 
používateľov; žiada preto Komisiu, aby 
predložila analýzu nákladov na 
navrhované zmeny podľa jednotlivých 
zúčastnených odvetví a podľa jednotlivých 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Optimalizácia a dekarbonizácia 
energetických systémov

Vysoko energeticky efektívne energetické 
systémy založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

3. uznáva význam zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti a pripomína, že 
priama elektrifikácia predstavuje tam, kde 
je to možné, dôležitú cestu k 
dekarbonizácii; zdôrazňuje potrebu 
rozvíjať odolný a klimaticky neutrálny 
energetický systém založený na zásade 
nákladovej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
účinnému energetickému systému, v 
rámci ktorého budú všetky odvetvia 
hľadať lepšiu nákladovú efektívnosť 
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nespotrebuje; výrobkov a usilovať o realizáciu energie 
zo zdrojov, ktoré pomôžu znížiť uhlíkovú 
stopu a prispejú k energetickej nezávislosti 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje, to znamená, že je 
nevyhnutné presadzovať ako priority 
úspory energie a zvýšenie efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa v 
čo najväčšej možnej miere vyrobí z 
udržateľných zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti, obehovejšiemu 
energetickému systému a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
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najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje; žiada, aby sa zásada 
prvoradosti energetickej efektívnosti 
zaviedla do všetkých nadchádzajúcich 
revízií právnych predpisov a metodík Únie 
a vnútroštátnych právnych predpisov a 
metodík, najmä pokiaľ ide o scenáre a 
plánovanie infraštruktúry a analýzu 
nákladov a prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje;

3. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
zásade prvoradosti energetickej 
efektívnosti a pripomína, že 
najudržateľnejšia energia je tá, ktorá sa 
nespotrebuje; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby portfólio riešení šetrných ku klíme 
umožnilo prosperovať na trhu energeticky 
najúčinnejším a nákladovo 
najefektívnejším technológiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie obmedzenia 
biopalív vyrobených udržateľným 
spôsobom a vodíka z obnoviteľných 
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zdrojov, a preto zdôrazňuje potrebu 
uplatňovať najprv ďalšie alternatívy, ako 
je zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti a priama elektrifikácia; 
uvedomuje si však úlohu, ktorú môžu 
zohrávať biopalivá vyrobené udržateľným 
spôsobom a vodík z obnoviteľných zdrojov 
pri dekarbonizácii odvetví, kde je 
dekarbonizácia zložitejšia, ako je 
oceliarsky a cementársky priemysel, a 
preto sa domnieva, že je potrebné stanoviť 
určité spoločné pravidlá a ustanovenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie vysokú spotrebu 
energie v rámci potrieb odvetvia vodného 
hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
energeticky efektívne opatrenia pre sektor 
vodného hospodárstva EÚ a možnosť 
využívať pri integrácii energetického 
systému upravenú odpadovú vodu ako 
zdroj energie z obnoviteľných zdrojov „na 
mieste“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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

3a. pripomína význam technologicky 
neutrálneho prístupu, ktorým sa 
zabezpečí, aby boli k dispozícii všetky 
nákladovo efektívne a energeticky 
efektívne možnosti na dosiahnutie 
klimatickej neutrality v roku 2050 a 
spravodlivej transformácie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje významné prínosy 
úsilia o väčšiu energetickú efektívnosť, 
napríklad zníženie závislosti od dovozu 
energie, nižšie účty za spotrebu, zvýšenie 
konkurencieschopnosti priemyslu, ako aj 
prínos pre klímu a životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť 
prechod na energetický systém založený 
na obnoviteľných zdrojoch energie a 
rýchlejšej elektrifikácii odvetví konečného 
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použitia tam, kde je to možné, s 
prihliadnutím na náklady a energetickú 
efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. žiada, aby sa zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti zaviedla do 
všetkých nadchádzajúcich revízií 
právnych predpisov a metodík Únie a 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
metodík, najmä pokiaľ ide o scenáre a 
plánovanie infraštruktúry a analýzu 
nákladov a prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že je potrebné 
postupne prestať využívať všetky fosílne 
palivá a zabezpečiť spravodlivý prechod 
na klimatickú neutralitu a energetický 
systém úplne založený na obnoviteľných 
zdrojoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyjadruje poľutovanie nad 
nebezpečenstvom nehôd počas prevádzky 
jadrových elektrární a nad hospodárskymi 
a environmentálnymi nákladmi na 
nakladanie s jadrovým odpadom; vyzýva 
na postupné upustenie od využívania 
jadrovej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. vyjadruje poľutovanie nad úlohou 
ochrany investorov, ktorá prestavuje 
prekážku pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody a pri 
dosahovaní klimatickej neutrality; vyzýva 
Komisiu, aby ukončila ochranu investícií 
do fosílnych palív v súvislosti s 
modernizáciou Zmluvy o energetickej 
charte s cieľom uľahčiť rýchly prechod 
na udržateľný energetický systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
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Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. konštatuje, že nie všetky členské 
štáty dosiahli ciele energetickej 
efektívnosti stanovené na rok 2020, ako sa 
uvádza v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla účinnejší súbor 
cieľov zohľadňujúcich jeho odporúčania k 
procesu riadenia energetickej únie; v tejto 
súvislosti podporuje účinné a pružné 
uplatňovanie stratégie vlny renovácií v 
každom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k 
procesu riadenia energetickej únie; v tejto 
súvislosti víta stratégiu vlny renovácií;

4. berie na vedomie nedostatočný 
pokrok členských štátov uvedený v správe 
o pokroku v oblasti energetickej 
efektívnosti; odporúča Komisii, aby v 
úzkej spolupráci s členskými štátmi a so 
zástupcami príslušných odvetví 
analyzovala dôvody na nedodržanie 
stanovených hodnôt, a zdôrazňuje, že by 
sa nemali stanoviť žiadne nové ciele bez 
odstránenia existujúcich prekážok a pred 
dosiahnutím súčasných cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov a 
Únie ako celku uvedený v správe o 
pokroku v oblasti energetickej efektívnosti; 
odporúča Komisii, aby navrhla 
ambicióznejšie ciele zohľadňujúce jeho 
odporúčania ako súčasť procesu riadenia 
energetickej únie; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala existujúce opatrenia a prijala 
cielenejšie politiky, najmä v odvetviach, 
ako je doprava, kde bol dosiahnutý pokrok 
nedostatočný; v tejto súvislosti víta 
stratégiu vlny renovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. berie na vedomie nedostatočný 
pokrok členských štátov uvedený v správe 
o pokroku v oblasti energetickej 
efektívnosti; odporúča Komisii, aby 
preskúmala vplyv revidovaných cieľov na 
podniky, najmä na MSP, pričom zohľadní 
jeho odporúčania k procesu riadenia 
energetickej únie; v tejto súvislosti víta 
stratégiu vlny renovácií; zdôrazňuje, že 
obnova existujúceho fondu budov 
nekompenzuje v plnej miere potrebu 
vyrábať viac nízkouhlíkovej energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov v 
oblasti energetickej efektívnosti a obnovy, 
ako sa uvádza v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; berie na vedomie 
rozhodnutie Komisie revidovať smernicu 
(EÚ) 2018/2002 o energetickej 
efektívnosti, pričom zohľadní jeho 
odporúčania k procesu riadenia 
energetickej únie; v tejto súvislosti víta 
stratégiu vlny renovácií a nadchádzajúcu 
revíziu smernice (EÚ) 2018/844 o 
energetickej hospodárnosti budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
a nástroje na ich dosiahnutie v 
nadchádzajúcom legislatívnom 
preskúmaní právnych predpisov v oblasti 
energetiky a klímy, pričom zohľadní jeho 
odporúčania k procesu riadenia 
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energetickej únie; v tejto súvislosti víta 
stratégiu vlny renovácií a oznámenie s 
názvom Ambicióznejšie klimatické ciele 
pre Európu na rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; odporúča 
Komisii, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie; v tejto súvislosti 
víta stratégiu vlny renovácií;

4. s poľutovaním konštatuje 
nedostatočný pokrok členských štátov 
uvedený v správe o pokroku v oblasti 
energetickej efektívnosti; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla ambicióznejšie ciele 
zohľadňujúce jeho odporúčania k procesu 
riadenia energetickej únie a plán cieľov v 
oblasti klímy, ako aj ambicióznu revíziu 
smernice o energetickej hospodárnosti 
budov; v tejto súvislosti víta stratégiu vlny 
renovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti 
a znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti 
rozšírila na celý hodnotový reťazec a na 
každé koncové použitie; zdôrazňuje 
nevyhnutné požiadavky týkajúce sa 
obehovosti a recyklácie odpadu a plánuje 
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procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

podobný legislatívny rámec pre nadmernú 
energiu a nevyhnutné odpadové teplo z 
vysoko energeticky efektívnych 
priemyselných procesov, budov, dátových 
centier alebo iných procesov; vyzýva na 
potrebnú modernizáciu diaľkového 
vykurovania na 4. a 5. generáciu vysoko 
účinných sietí s nízkou teplotou 
založených na energii z obnoviteľných 
zdrojov, ktoré musia zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; v 
tejto súvislosti vyzýva na ďalšie 
vykonávanie stratégie vykurovania a 
chladenia, a to aj pri revízii smernice 
o energii z obnoviteľných zdrojov, 
smernice o energetickej efektívnosti5a, ako 
aj vytvorenie podporného rámca pri revízii 
usmernení o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a 
energetiky6a; upozorňuje na potenciál 
digitálnych nástrojov inteligentného 
hospodárenia s energiou;

_________________
5a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov; Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa 
mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej 
efektívnosti. 
6a Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a 
energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
komplexnú terminológiu a certifikačný 
systém v jedinom legislatívnom nástroji, 
ktorý sa bude vzťahovať na palivá 
z obnoviteľných zdrojov aj nízkouhlíkové 
palivá, a to na základe zníženia emisií 
skleníkových plynov počas celého 
životného cyklu v celom hodnotovom 
reťazci; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
uznáva potenciálnu kľúčovú úlohu 
rafinérií v obehovom energetickom 
systéme pre ich schopnosť recyklovať 
biologický odpad a odpad z 
poľnohospodárstva, potravín a lesného 
hospodárstva do palív a iných výrobkov; 
uznáva nízkouhlíkové kvapalné palivá 
(založené napr. na vodíku a zachytenom 
CO2 alebo biomase a odpade) ako 
ústrednú súčasť riešenia s cieľom 
pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
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znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

znovupoužitia organického odpadu z miest 
a z odvetvia poľnohospodárstva, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
účinné stimuly a obchodné modely na 
oddelenie a využívanie priemyselného 
odpadového tepla; upozorňuje na 
nahradenie starých a neúčinných 
vykurovacích systémov a modernizáciu 
diaľkového vykurovania, ktoré môžu 
zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii 
vykurovania; zdôrazňuje potenciál 
digitálnych nástrojov inteligentného 
hospodárenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier, ako aj 
potenciál bioplynu/biometánu z hľadiska 
efektívneho využívania zdrojov, 
nákladovej efektívnosti a pri podpore 
rozvoja nových miestnych tokov príjmov, 
napríklad vo vidieckych oblastiach; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti 
a znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať 
významnú úlohu pri dekarbonizácii 
vykurovania; zdôrazňuje potenciál 
digitálnych nástrojov inteligentného 
hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne iniciatívy na zníženie 
energetických strát v prepravných a 
distribučných sieťach prostredníctvom 
revízie nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
a nariadenia (EÚ) 2017/1938 o 
bezpečnosti dodávok plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia energie a odpadového tepla 
z priemyselných procesov, budov a 
dátových centier; zdôrazňuje, že premena 
odpadu na teplo je neefektívne využívanie 
zdrojov, ktoré nie je zlučiteľné s 
obehovosťou; upozorňuje na modernizáciu 
diaľkového vykurovania, ktoré môžu 
zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii 
vykurovania; zdôrazňuje potenciál 
digitálnych nástrojov inteligentného 
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hospodárenia s energiou pri súčasnom 
uprednostňovaní kybernetickej 
bezpečnosti a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier, 
energie vyrobenej z biologického odpadu 
alebo v čistiarňach odpadových vôd; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 

5. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšíriť zásadu energetickej 
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hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

efektívnosti na celý hodnotový reťazec a na 
každé koncové použitie; zdôrazňuje 
potenciál obehovosti a znovupoužitia 
odpadu, energie a odpadového tepla z 
priemyselných procesov, budov a dátových 
centier; upozorňuje na modernizáciu 
diaľkového vykurovania, ktoré môžu 
zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii 
vykurovania; zdôrazňuje potenciál 
digitálnych nástrojov inteligentného 
hospodárenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
upozorňuje na modernizáciu diaľkového 
vykurovania, ktoré môžu zohrať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii vykurovania; 
zdôrazňuje potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

5. vyzýva Komisiu, aby zásadu 
energetickej efektívnosti rozšírila na celý 
hodnotový reťazec a na každé koncové 
použitie; zdôrazňuje potenciál obehovosti a 
znovupoužitia odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier a 
poľnohospodárstva; upozorňuje na 
modernizáciu diaľkového vykurovania, 
ktoré môžu zohrať významnú úlohu pri 
dekarbonizácii vykurovania; zdôrazňuje 
potenciál digitálnych nástrojov 
inteligentného hospodárenia s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie v husto osídlených oblastiach 
je veľmi účinným nástrojom na 
uskladňovanie energie, ktorý poskytuje 
potrebnú flexibilitu na integráciu 
väčšieho podielu nestálych obnoviteľných 
zdrojov energie a odpadového tepla z 
priemyselných procesov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
vysoko energeticky efektívne siete 
diaľkového vykurovania; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tepelnú 
infraštruktúru a uskladňovanie tepelnej 
energie pri tvorbe 10-ročného plánu 
rozvoja sietí Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrinu (ENTSO-E) a Európskej siete 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn (ENTSO-G);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. víta novú stratégiu EÚ pre metán; 
pripomína, že je nevyhnutné urýchlene 
zaviesť systémy monitorovania emisií 
metánu, ktoré sa opierajú o satelitné 
monitorovacie technológie, ako sú 
technológie vyvinuté prostredníctvom 
programu Copernicus; víta súkromné 
iniciatívy prijaté na zníženie emisií 
metánu, ako je Partnerstvo pre emisie 
metánu z ropy a zo zemného plynu a 
hlavné zásady pre metán;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
iniciatívy na zavedenie povinného 
zhodnotenia nevyhnutného odpadového 
tepla ako zdroja na smerovanie tepla do 
tepelných sietí alebo na uskladňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na ďalšie znižovanie emisií 
metánu v odvetví energetiky, pričom začne 
zavedením záväzného cieľa zníženia 
intenzity metánu o 0,2 % do roku 2025 pre 
všetky plyny predávané v rámci EÚ v 
smernici (EÚ) 2019/692 o vnútornom trhu 
so zemným plynom; víta návrh Komisie, 
aby sa meranie, vykazovanie a overovanie, 
ako aj zisťovanie únikov a ich oprava 
stali povinnými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer
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Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje potenciál riešení 
obehového hospodárstva na zníženie 
konečnej spotreby energie, ako je 
znovupoužitie odpadu, energie a 
odpadového tepla z priemyselných 
procesov, budov a dátových centier; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie 
smernice 2008/98/ES o znižovaní odpadu 
navrhla opatrenia na stimulovanie 
opätovného použitia odpadovej energie a 
tepla; zdôrazňuje, že bioplyn vyrobený 
udržateľným spôsobom vrátane 
biometánu môže pomôcť opätovne použiť 
odpad pochádzajúci z poľnohospodárstva, 
spotreby potravín a lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. upozorňuje na výzvu 
dekarbonizácie vykurovania a chladenia; 
zdôrazňuje potenciál moderných sietí 
diaľkového vykurovania s nízkou teplotou 
zásobovaných energiou z obnoviteľných 
zdrojov, bez emisií uhlíka a zo zdrojov s 
nízkymi emisiami CO2; konštatuje, že 
môžu zohrávať významnú úlohu pri 
nákladovo efektívnej dekarbonizácii tepla 
v mestských a priemyselných oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 5 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje potenciál digitálnych 
nástrojov inteligentného hospodárenia s 
energiou, ktoré môžu takisto nákladovo 
efektívnym spôsobom znížiť dopyt po 
energii; víta prebiehajúcu revíziu 
sekundárnych právnych predpisov o 
energetickom označovaní a ekodizajne 
zariadení na vyhrievanie a chladenie 
priestorov a ohrievanie a chladenie vody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala finančné nástroje v plnom 
súlade s cieľmi v oblasti klímy a 
integrácie; zdôrazňuje, že európske 
programy a nástroje financovania, ako sú 
Horizont Európa a Európske partnerstvo 
pre čistý vodík, Nástroj na prepájanie 
Európy na základe nariadení o sieťach 
TEN-E a TEN-T, politika súdržnosti, 
program InvestEU, Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, Fond na 
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spravodlivú transformáciu a inovačný 
fond ETS zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore nízkouhlíkového vodíkového 
hospodárstva založeného na 
obnoviteľných zdrojoch, rozvoja 
bioplynu/biometánu a zachytávaní a 
ukladaní oxidu uhličitého a 
infraštruktúry kompatibilnej s vodíkom a 
zároveň poskytujú primerané investície do 
používania zemného plynu, ak umožňuje 
zníženie emisií a slúži ako prechodný 
nástroj; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
ciele na zavádzanie energetickej 
infraštruktúry a aby integrácia systému v 
čo najväčšej miere využila existujúcu 
plynárenskú infraštruktúru, ktorá môže 
pomôcť dosiahnuť nákladovo efektívny 
prechod v mnohých odvetviach vrátane 
priemyslu a mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do elektrickej a plynárenskej 
infraštruktúry vo výške 520 až 575 miliárd 
EUR; pripomína, že využívaním 
existujúcej plynárenskej infraštruktúry v 
kombinácii s plynmi z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkovými plynmi sa 
zabráni zbytočným investíciám na strane 
elektrickej energie a zároveň sa budú 
plniť ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala 
porovnávaciu analýzu nákladov a 
prínosov a vypracovala kritériá trvalo 
udržateľných investícií v plnom súlade s 
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cieľmi v oblasti klímy a integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si bude vyžadovať aj 
rozsiahle rozšírenie dodatočných kapacít v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
na priamu elektrifikáciu súčasných 
aplikácií založených na fosílnych palivách 
a mohla by si vyžiadať ročné investície do 
infraštruktúry vo výške 520 až 575 miliárd 
EUR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
inkluzívne, integrované a realistické 
plánovanie scenárov, pri ktorom vezme do 
úvahy najmä energetickú efektívnosť a 
integráciu energetického systému, ako aj 
kritériá trvalo udržateľných investícií7a, 
ktoré budú v plnom súlade s cieľmi v 
oblasti klímy;

_________________
7a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií 2018/0178(COD).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií, ktoré sú v plnom súlade s 
potrebami integrácie energetického 
systému a zohľadňujú potenciál investícií 
do konečného použitia znížiť emisie a 
jeho prínos k energetickej transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR a že obnoviteľné zdroje 
energie, ako sú vietor a slnko, sa 
vyznačujú prerušovanosťou a 
premenlivosťou, a preto nie sú vhodné 
pre centrálnu sieť so striedavým prúdom, 
lebo nie sú ovládateľné ani nemajú 
dostatočnú záťažovú kapacitu, a teda nie 
sú užitočné z hľadiska bezpečnosti 
dodávky ani z hľadiska stability siete;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií, ktoré budú v plnom súlade s 
cieľmi v oblasti klímy a energetiky do 
roku 2030 a s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, aby sa zabezpečilo, že nepovedie k 
uzamknutiu aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada rozsiahle 
rozšírenie kapacít v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré môže 
predstavovať ročné investície do 
infraštruktúry vo výške 520 až 575 miliárd 
EUR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
kritériá trvalo udržateľných investícií a 
inkluzívne, integrované a realistické 
plánovanie, ktoré budú v plnom súlade s 
cieľmi v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a integrácie;

6. pripomína, že energetická 
transformácia si vyžiada ročné investície 
do infraštruktúry vo výške 520 až 575 
miliárd EUR; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá trvalo udržateľných 
investícií v plnom súlade s cieľmi v oblasti 
klímy, čím sa vylúči infraštruktúra pre 
fosílne palivá s cieľom chrániť pred 
odkázanosťou na určitého dodávateľa 
fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, András Gyürk, Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, 
Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
návrhom delegovaného aktu Komisie o 
taxonómii sa oslabujú ciele v oblasti 
klímy, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje 
energie; nabáda Komisiu, aby prijala 
technologicky neutrálny prístup založený 
na emisiách skleníkových plynov počas 
životného cyklu a nepožadovala prísnejšie 
pravidlá v prípade vodnej energie, 
biopalív a bioplynu ako v prípade iných 
obnoviteľných zdrojov energie; okrem 
toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
jadrová energia sa oddelila a rieši sa v 
osobitnom delegovanom akte, pretože to 
oslabuje perspektívu holistického 
energetického systému a obmedzuje 
možnosti členských štátov na vlastné 
určenie energetického mixu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby opatrení v 
oblasti energetickej efektívnosti, 
integrácie energetického systému alebo 
novej infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
strednodobú a dlhodobú hospodársku 
udržateľnosť; žiada, aby každý projekt 
infraštruktúry pred realizáciou zahŕňal 
alternatívny scenár založený na znížení 
dopytu a/alebo integrácii odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať energetický systém v 
klimaticky neutrálnom hospodárstve a 
zároveň zabezpečiť ich hospodársku 
udržateľnosť; zdôrazňuje, že je dôležité 
dodržiavať zásadu technologickej 
neutrality, keďže väčšina technológií, 
ktoré budú v blízkej budúcnosti potrebné, 
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si stále vyžaduje investície do výskumu a 
vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prepojiteľnosť, 
prenos, distribúciu, uskladňovanie a 
konverziu energie s cieľom optimalizovať 
jej využívanie v klimaticky neutrálnom 
hospodárstve a zabezpečiť ich nákladovú 
efektívnosť, pričom treba zabrániť tak 
efektu odkázanosti na určitého 
dodávateľa, ako aj uviaznutiu aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante potreby energetickej efektívnosti, 
integrácie energetického systému alebo 
novej infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
strednodobú a dlhodobú hospodársku 
udržateľnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať využívanie existujúcej 
energetickej infraštruktúry v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
sociálnu, environmentálnu a hospodársku 
udržateľnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a konverziu energie s cieľom 
optimalizovať jej využívanie v klimaticky 
neutrálnom hospodárstve a zabezpečiť ich 
hospodársku udržateľnosť;

7. potvrdzuje význam hodnotenia ex 
ante a predvídania potreby novej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu, uskladňovanie a konverziu 
energie s cieľom optimalizovať jej 
využívanie v klimaticky neutrálnom 
hospodárstve a zabezpečiť ich hospodársku 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov plynov z 
obnoviteľných zdrojov, 
dekarbonizovaných a nízkouhlíkových 
plynov vrátane vodíka, ktorá je založená 
na znížení emisií skleníkových plynov 
počas celého životného cyklu a kritériách 
udržateľnosti, je pre účastníkov trhu, 
orgány a spotrebiteľov mimoriadne 
dôležitá; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexný rámec klasifikácie a 
certifikácie plynných nosičov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta uverejnenie novej stratégie EÚ 
pre obnoviteľné zdroje energie na mori; 
zdôrazňuje, že rýchly rozvoj energetických 
ostrovov na mori má zásadný význam na 
dosiahnutie nášho cieľa v oblasti kapacity 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2030; na tento účel vyzýva na 
komplexnú revíziu právnych predpisov 
EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry a 
cielenú revíziu príslušných usmernení o 
štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Claudia Gamon, Christophe Grudler, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta skutočnosť, že siete 
diaľkového vykurovania a chladenia 
budú oprávnené na financovanie v rámci 
revidovaného nariadenia o NPE, a vyzýva 
na ich zahrnutie ako potenciálnych 
projektov spoločného záujmu podľa 
nariadenia o TEN-E;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
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Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí;

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie dekarbonizácie, 
digitalizácie a integrácie energetických 
systémov do cieľov nariadenia a 
desaťročného plánu rozvoja sietí; 
zdôrazňuje, že investície do digitalizácie 
existujúcej infraštruktúry môžu výrazne 
zlepšiť jej riadenie využívaním digitálnych 
dvojčiat, algoritmov alebo umelej 
inteligencie; podporuje rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti nariadenia na energetickú 
infraštruktúru, ako je infraštruktúra na 
uskladňovanie, vodík a CO2 ; požaduje 
integrovaný a koordinovaný plán siete, 
ktorý bude zahŕňať postupne všetky 
energetické nosiče a infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí;

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zabezpečenie toho, aby bola v 
plne v súlade s cieľom klimatickej 
neutrality, a na umožnenie nákladovo 
efektívnej integrácie energetických 
systémov do cieľov nariadenia a 
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desaťročného plánu rozvoja sietí; 
zdôrazňuje, že infraštruktúra 
energetického systému by mala byť 
integrovaná do digitálnych a dopravných 
systémov, pričom treba brať do úvahy 
potrebu metodického prístupu a modelu 
riadenia, ktoré minimalizujú uviaznuté 
náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí;

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zosúladenie desaťročného 
plánu rozvoja sietí s Parížskou dohodou a 
s potrebou dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050, ako aj na 
zapracovanie integrácie energetických 
systémov do cieľov nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
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transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí;

transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí; vyzýva na väčšie úsilie o odstránenie 
prekážok brániacich úplnej integrácii 
energetických systémov, ktoré by inak 
povzbudzovali občanov a priemysel na to, 
aby v plnej miere využívali alternatívy 
čistejšej energie, pretože bez lepšej 
integrácie energetického systému nebude 
žiadna zelená dohoda; zdôrazňuje, že je 
potrebné dosiahnuť nákladovo efektívnu 
dekarbonizáciu hospodárstiev EÚ, ktorou 
sa vytvorí pružnejší, decentralizovanejší a 
digitálny energetický systém, v ktorom 
budú spotrebitelia oprávnení rozhodovať 
o svojom výbere energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí;

8. vyzýva Komisiu, aby revíziu 
nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 
transeurópskej energetickej infraštruktúre 
využila na zapracovanie integrácie 
energetických systémov do cieľov 
nariadenia a desaťročného plánu rozvoja 
sietí, ako aj do dlhšieho časový rámec 
plánovania, ktorý je v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že technológie 
uskladňovania energie zohrávajú dôležitú 
úlohu pri integrácii energetického 
systému; tieto technológie prepájajú rôzne 
odvetvia energetiky a hospodárstva, 
zvyšujú celkovú účinnosť, optimalizujú 
energetický systém a pozitívne prispievajú 
k energetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 138
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných zdrojov , ktoré má 
byť prioritou; nabáda Komisiu, aby 
navrhla ambicióznejšie ciele s cieľom 
zvýšiť podiel takejto energie z 
obnoviteľných zdrojov na výrobe 
elektrickej energie, v ťažkom priemysle, 
doprave (vrátane leteckej a námornej 
dopravy), stavebníctve, vykurovaní a 
chladení; víta oznámenie Komisie o 
stratégii EÚ pre obnoviteľné zdroje 
energie na mori ako príležitosť na 
zintenzívnenie výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, zvýšenie priameho 
využívania elektrickej energie a podporu 
nepriamej elektrifikácie, napríklad 
prostredníctvom vodíka a syntetických 
palív; vyzýva členské štáty, aby 
zjednodušili postupy udeľovania povolení 
a odstránili administratívne prekážky 
brániace zavádzaniu energie z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
nízkouhlíkovej energie z obnoviteľných 
zdrojov na základe technologicky 
neutrálneho a nákladovo efektívneho 
prístupu; domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležitá spoločná európska terminológia 
pre plyny z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkové plyny; nabáda Komisiu, aby 
zaviedla súbor technologicky neutrálnych 
cieľov pre plyny z obnoviteľných zdrojov 
a nízkouhlíkové plyny s cieľom zvýšiť 
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podiel takejto energie na výrobe elektrickej 
energie, v ťažkom priemysle, doprave, 
stavebníctve, vykurovaní a chladení; 
vyzýva na zabezpečenie toho, aby boli tieto 
ciele založené na dôkladných posúdeniach 
vplyvu s cieľom zabezpečiť udržateľnosť 
pre členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vzhľadom na požadované zníženie 
emisií skleníkových plynov, potreby 
úspory energie, priamu elektrifikáciu a 
umožnenie udržateľných palív z 
obnoviteľných zdrojov vyzýva na 
rozsiahle rozšírenie kapacít výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov spolu s 
príslušnými investíciami do 
infraštruktúry; nabáda Komisiu, aby 
navrhla ambicióznejšie ciele s cieľom 
dosiahnuť výrobu elektrickej energie 
úplne založenú na obnoviteľných 
zdrojoch energie a zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na progresívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla realistickejšie ciele 
založené na dôkladnom posúdení vplyvu s 
cieľom zvýšiť v dôsledku toho podiel 
takejto energie na výrobe elektrickej 
energie, v ťažkom priemysle, doprave, 
stavebníctve, vykurovaní a chladení, 
pričom je potrebné venovať maximálnu 
pozornosť potrebám hospodárstiev, ktoré 
prechádzajú obnovou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby v rámci revízie smernice 
(EÚ) 2018/2001 o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov posúdila 
uskutočniteľnosť presadzovania 
ambicióznejších cieľov s cieľom zvýšiť 
podiel takejto energie na výrobe elektrickej 
energie, v ťažkom priemysle, doprave, 
stavebníctve, vykurovaní a chladení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
pre obnoviteľné zdroje energie s cieľom 
zvýšiť ich podiel vo všetkých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Pascal Arimont, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
nízkouhlíkovej energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov za 
konkurencieschopné náklady; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie 
opatrenia s cieľom zvýšiť podiel takejto 
energie na výrobe elektrickej energie, v 
priemysle, doprave, vykurovaní a chladení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných a 
dekarbonizovaných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

9. vyzýva na masívne využívanie 
energie z obnoviteľných zdrojov; nabáda 
Komisiu, aby navrhla ambicióznejšie ciele 
s cieľom zvýšiť podiel takejto energie na 
výrobe elektrickej energie, v ťažkom 
priemysle, doprave, stavebníctve, 
vykurovaní a chladení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že budovy sú 
zodpovedné za približne 40 % celkovej 
spotreby energie v EÚ a za 36 % emisií 
skleníkových plynov z energie; víta 
prijatie stratégie Vlna obnovy pre Európu, 
ktorou sa urýchli zavádzanie opatrení v 
oblasti energetickej efektívnosti a 
efektívneho využívania zdrojov a väčší 
prienik obnoviteľných zdrojov energie do 
budov v celej EÚ; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zohľadnili synergie 
medzi odvetvím energetiky a odvetvím 
stavebníctva s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
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Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. uznáva pokrok, ktorý sa doteraz 
dosiahol pri integrácii energetických 
trhov EÚ do trhov zmluvných strán 
Energetického spoločenstva; zdôrazňuje 
význam podpory spolupráce v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
mechanizmy cezhraničnej spolupráce v 
rámci nadchádzajúcej revízie smernice 
(EÚ) 2018/2001 o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov a že je 
potrebné ďalej odstraňovať prekážky 
uznávania potvrdení o pôvode a 
obchodovania s nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poznamenáva, že elektrifikácia 
spotrebiteľských sektorov čelí veľkým 
prekážkam, ktoré súvisia s nákladovou 
efektívnosťou, prijateľnosťou v 
spoločnosti, udržateľnosťou životného 
prostredia, bezpečnosťou dodávok, 
technickou uskutočniteľnosťou a 
stabilitou energetického systému;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 149
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. poznamenáva, že úspešné a 
nákladovo efektívne prepojenie sektorov si 
vyžaduje prístup otvorený technológiám, 
ktorým sa plne zohľadňuje potenciál 
rôznych zdrojov energie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 150
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. zdôrazňuje, že výroba vodíka je 
veľmi energeticky náročná, v 
transformačných procesoch pri nej 
dochádza k značným ďalším stratám 
energie a vyžaduje si vysoké technické 
požiadavky na vodíkovú sieť, ktorá v 
súčasnosti ani neexistuje, a preto v blízkej 
budúcnosti nemožno očakávať, že vodík 
bude vzhľadom na súčasnú úroveň 
techniky z energetického hľadiska 
rentabilný alebo že bude možné 
zabezpečiť jeho výrobu v dostatočnom 
množstve;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 151
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že nízkouhlíkový 
vodík z obnoviteľných zdrojov spolu s 
inými plynmi z obnoviteľných zdrojov 
môže pomôcť znížiť pretrvávajúce emisie z 
odvetví, kde je znižovanie emisií 
komplikované, ako sú priemyselné 
procesy, ťažká doprava a budovy, a kde by 
priama elektrifikácia mohla byť 
obmedzená z dôvodu nízkej nákladovej 
efektívnosti alebo z technických, 
sociálnych a environmentálnych dôvodov; 
pripomína tiež potrebu dekarbonizovať 
súčasnú výrobu vodíka a úlohu 
technológií zachytávania a ukladania 
oxidu uhličitého (CCS); pripomína 
potenciál kombinovania vodíka so 
zemným plynom, ktoré môže prispieť k 
dekarbonizácii plynárenského odvetvia; 
zdôrazňuje potenciál vodíka pre 
uskladnenie a prepravu energie a jeho 
prínos k flexibilite energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov môže pomôcť 
znížiť pretrvávajúce emisie z odvetví, kde 
je znižovanie emisií komplikované, ako sú 
odvetvia spojené s vysokou teplotou, ťažká 
doprava, lodná a letecká doprava, ktoré 
nemožno dekarbonizovať používaním 
elektriny s nulovými emisiami uhlíka; 
pripomína tiež potrebu urýchliť 
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dekarbonizáciu súčasnej výroby vodíka; 
zdôrazňuje, že by sa mal uprednostňovať 
vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov 
energie; zdôrazňuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov energie je 
najlepšou možnosťou, ktorá je dlhodobo 
udržateľná a je v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
pretože to znamená potrebu postupného 
odstraňovania fosílnych palív z nášho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík 
vyrábaný pomocou elektriny z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
priamym používaním elektriny; 
konštatuje, že vodík z obnoviteľných 
zdrojov sa musí zaviesť spolu so zvýšenou 
kapacitou výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov v EÚ; zdôrazňuje, 
že nízkouhlíkový vodík založený na 
fosílnych palivách môže zohrávať 
prechodnú úlohu pri podpore 
rozširovania používania vodíka a dopytu 
po vodíku; pripomína potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka; 
podporuje začatie dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu 
týkajúcich sa vodíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že nízkouhlíkový 
vodík z obnoviteľných zdrojov môže 
pomôcť znížiť pretrvávajúce emisie z 
priemyselných procesov a ťažkej dopravy, 
ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka; 
pripomína, že pridanie vodíka do 
infraštruktúry zemného plynu umožní 
decentralizovanú výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov v miestnych 
sieťach v prechodnej fáze; podporuje 
začlenenie plánovania vodíkovej 
infraštruktúry do rámcov TEN-E a 
desaťročného plánu rozvoja siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že čistý a 
nízkouhlíkový vodík môže pomôcť znížiť 
pretrvávajúce emisie z priemyselných 
procesov a dopravy, ktoré nemožno 
dekarbonizovať používaním elektriny s 
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používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

nulovými emisiami uhlíka; pripomína tiež 
potrebu podporovať investície do zvýšenia 
výroby všetkých druhov vodíka a dopytu 
po nich s cieľom vytvoriť otvorený a 
konkurencieschopný trh EÚ v Európe, 
prv ako bude možné propagovať čistý 
vodík ako skutočne komerčne 
uskutočniteľnú a konkurencieschopnú 
možnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. berie na vedomie prijatie európskej 
vodíkovej stratégie a skutočnosť, že vodík 
z obnoviteľných zdrojov môže pomôcť 
znížiť pretrvávajúce emisie z 
priemyselných procesov a ťažkej dopravy, 
ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; uznáva, že rozšírenie používania 
vodíka na rôzne odvetvia konečného 
použitia musí súvisieť s dostupnosťou 
vodíka z obnoviteľných zdrojov; 
pripomína tiež potrebu dekarbonizovať 
súčasnú výrobu vodíka tým, že sa nahradí 
vodíkom z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov je rozhodujúcim prvkom 
znižovania emisií oxidu uhličitého vo 
všetkých odvetviach; pripomína tiež 
potrebu dekarbonizovať súčasnú výrobu 
vodíka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov môže pomôcť 
znížiť pretrvávajúce emisie z 
priemyselných procesov a ťažkej dopravy, 
keď sa nahradí energia vyrobená z 
fosílnych zdrojov ako východiskových 
surovín alebo energetického nosiča v 
procesoch, ktoré nemožno zefektívniť, 
elektrifikovať ani nahradiť; pripomína 
tiež potrebu dekarbonizovať súčasnú 
výrobu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 10. víta prijatie európskej vodíkovej 
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stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov spolu s ostatnými plynmi z 
obnoviteľných zdrojov môže pomôcť 
znížiť pretrvávajúce emisie z 
priemyselných procesov a ťažkej dopravy, 
ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 
zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno ľahko 
dekarbonizovať priamym používaním 
elektriny s nulovými emisiami uhlíka; 
pripomína tiež potrebu dekarbonizovať 
súčasnú výrobu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných a dekarbonizovaných 

10. víta prijatie európskej vodíkovej 
stratégie; je presvedčený, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov môže pomôcť 
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zdrojov môže pomôcť znížiť pretrvávajúce 
emisie z priemyselných procesov a ťažkej 
dopravy, ktoré nemožno dekarbonizovať 
používaním elektriny s nulovými emisiami 
uhlíka; pripomína tiež potrebu 
dekarbonizovať súčasnú výrobu vodíka;

znížiť pretrvávajúce emisie z 
priemyselných procesov a ťažkej dopravy, 
ktoré je ťažšie elektrifikovať priamou 
výrobou energie z obnoviteľných zdrojov; 
pripomína tiež potrebu dekarbonizovať 
súčasnú výrobu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta 
Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že bioplyn ako pružný 
a obnoviteľný faktor dekarbonizácie s 
mnohými environmentálnymi a sociálno-
ekonomickými prínosmi by sa nemal 
zatieniť uprednostňovaním iných 
technológií obnoviteľných zdrojov 
energie; zdôrazňuje tento potenciál výroby 
bioplynu z odpadu z rôznych zdrojov 
(poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, 
priemysel a komunálny odpad) a jeho 
príspevok k obehovému hospodárstvu a k 
distribuovanej výrobe energie a tepla; 
zdôrazňuje výhody vodíka založeného na 
bioplyne, ktorého rozvoj by sa mal ďalej 
podporovať; poukazuje na odhady 
priemyslu, že do roku 2030 by európska 
výroba bioplynu mohla dosiahnuť 50 
miliárd m3 ročne, čo je približne 10 % 
súčasnej spotreby zemného plynu v EÚ, a 
upozorňuje na potrebu legislatívnych 
zmien s cieľom uľahčiť prístup k sieťam 
bioplynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Sven Schulze
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a.  pripomína, že na dekarbonizáciu 
stavebníctva a najmä fondu budov je 
potrebný vodík a ďalšie plyny s nízkym a 
nulovým obsahom uhlíka; konštatuje, že 
elektrifikácia stavebníctva, na ktorú sa 
zameriava, nemôže byť v mnohých 
prípadoch navrhnutá sociálne 
prijateľným spôsobom pre veľmi vysoké 
náklady na renováciu; pripomína, že v 
Európe sa nedosahuje rýchlosť renovácie 
potrebná na elektrifikáciu; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 164
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby zrušili 
dane a odvody z účtov za energie, ktoré 
neúmerne postihujú energiu z 
obnoviteľných zdrojov voči iným formám 
energie a poskytujú nesprávne cenové 
signály koncovým spotrebiteľom energie, 
najmä v súvislosti s potrebami dopravy a 
vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov a bezuhlíkový 
alebo nízkouhlíkový vodík možno previesť 
na iné druhy plynov, ako je metanol alebo 
amoniak, ktoré možno použiť ako palivo 
pre ťažké úžitkové vozidlá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
jasnú spoločnú terminológiu pre vodík na 
základe zníženia emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu v porovnaní 
s fosílnym ekvivalentom v súlade s 
prístupom stanoveným v článku 25 ods. 2 
smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 

vypúšťa sa
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smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode, ktoré umožňujú 
vysledovateľnosť plynov s nízkym alebo 
nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov na základe vedecky 
podloženej analýzy životného cyklu; 
domnieva sa, že budú potrebné všetky 
udržateľné a nákladovo efektívne 
biopalivá, a je presvedčený, že by bolo z 
environmentálneho a hospodárskeho 
hľadiska kontraproduktívne revidovať 
kritériá udržateľnosti stanovené v 
smernici o obnoviteľných zdrojoch pre 
lesné biopalivá spôsobom uvedeným v 
oznámení Komisie o stratégii integrácie 
energetického systému; domnieva sa, že 
udržateľné obhospodarovanie lesov môže 
prispieť k adaptácii na zmenu klímy 
nahradením fosílnych surovín a 
dlhodobým zvýšením sekvestrácie uhlíka v 
lesoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
systém certifikácie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na základe existujúceho rámca 
stanoveného v smernici (EÚ) 2018/2001; 
zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať 
pevnú metodiku a stanoviť kritériá na 
zabezpečenie doplnkovosti kapacity výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na 
výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov, 
pričom sa náležite posúdi vplyv týchto 
opatrení na energetický systém EÚ a ich 
príspevok k cieľu EÚ zvýšiť využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, uľahčiť 
ich integráciu na trhu a optimalizovať 
systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
spoločný certifikačný systém pre plyny 
uvedené v smernici (EÚ) 2018/2001 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov, pričom by začala 
stanovením povinnosti členských štátov 
vydávať potvrdenia o pôvode pre plyny 
z obnoviteľných zdrojov, bezuhlíkové a 
nízkouhlíkové plyny; nabáda členské 
štáty, aby znížili administratívnu záťaž 
spojenú s certifikáciou energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti rozšírenia povinnosti členských 
štátov stanovenej v smernici (EÚ) 
2018/2001 vydávať potvrdenia o pôvode 
pre plyny s nízkym alebo nulovým 
obsahom uhlíka alebo z obnoviteľných 
zdrojov; zdôrazňuje, že potenciálny systém 
by mal byť súdržný a mal by sa rovnako 
uplatňovať na dovážané plyny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
revíziu povinnosti členských štátov 
stanovenej v smernici (EÚ) 2018/2001 
vydávať potvrdenia o pôvode pre plyny s 
nízkym obsahom uhlíka a pre bioplyny 
vrátane súvisiacich skleníkových plynov a 
kritériá udržateľnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
certifikačný systém a rozšírila povinnosť 
členských štátov stanovenú v smernici 
(EÚ) 2018/2001 vydávať potvrdenia o 
pôvode pre plyny z obnoviteľných zdrojov 
a pre obnoviteľné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka alebo z 
obnoviteľných zdrojov;

11. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinnosť členských štátov stanovenú v 
smernici (EÚ) 2018/2001 vydávať 
potvrdenia o pôvode pre plyny s nízkym 
alebo nulovým obsahom uhlíka, vodík z 
obnoviteľných zdrojov a obnoviteľné 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že technológie na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2 sú stále v experimentálnej fáze; 
konštatuje, že súčasné technológie sú 
zamerané na využívanie miest na 
ukladanie na mori, ako sú prázdne 
plynové šelfy, to znamená, že 
vnútrozemské krajiny sú v nevýhode, 
pretože zatiaľ neexistuje žiadna 
infraštruktúra na prepravu CO2; 
poukazuje na to, že hoci EÚ v posledných 
rokoch vyčlenila finančné prostriedky na 
demonštračné zariadenia a prototypy 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého (CCS), Dvor audítorov vo 
svojej správe z konca roka 2018 dospel k 
záveru, že niektoré projekty nedosiahli 
ciele stanovené Komisiou; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia 
dostatočne neriešila tento problém 
týkajúci sa prototypov zachytávania a 
ukladania oxidu uhličitého vo svojom 
oznámení, a vyzýva Komisiu, aby ukázala, 
ako plánuje dosiahnuť lepšie výsledky, 
ktoré môže Dvor audítorov schváliť; 
zdôrazňuje, že treba urýchliť výskum a 
vývoj týchto technológií; poukazuje na 
potrebu zachovať obozretnosť, pokiaľ ide 
o posudzovanie rýchlosti vývoja týchto 
technológií a zakladanie legislatívnych 



PE661.966v01-00 92/168 AM\1220002SK.docx

SK

iniciatív na týchto prognózach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2 s cieľom vykonať nákladovo 
efektívnu energetickú transformáciu; 
vyzýva Komisiu, aby prekonala regulačné 
prekážky brániace zavádzaniu týchto 
technológií; konštatuje, že plynárenské 
infraštruktúry môžu fungovať ako 
prostriedok na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého (CCS) a zachytávanie a 
využívanie oxidu uhličitého (CCU); 
vyzýva Komisiu, aby najneskôr v roku 
2021 vytvorila výročné európske fórum 
pre zachytávanie, využívanie a ukladanie 
oxidu uhličitého (CCUS) s cieľom ďalej 
skúmať možnosti zamerané na podporu 
projektov CCS/CCUS v Európe; uznáva 
rafinérie ako potenciálne energetické uzly 
v rámci priemyselných klastrov, keďže 
rafinérie sú často integrované do 
(petro)chemických zariadení, už sú 
energetickými uzlami a materiálnymi 
uzlami a keďže vyrábajú a uskladňujú 
energiu s potenciálom výrazne rozšíriť 
túto úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť 
bezpečné ukladanie CO2 a stimulovať 
opätovné používanie CO2 v súlade s 
myšlienkou obehovosti; konštatuje, že 
hospodárska životaschopnosť týchto 
technológií bude do veľkej miery závisieť 
od ceny kvót CO2v rámci systému 
obchodovania s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum, vývoj a úplné využívanie 
technológií na zachytávanie, ukladanie a 
znovupoužitie CO2; zdôrazňuje, že EÚ 
potrebuje technologickú revolúciu, ktorou 
sa zabezpečí ziskovosť rozsiahlych riešení 
na zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (CCS) s cieľom spojiť 
hospodársky rast so zníženými emisiami 
skleníkových plynov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že treba posúdiť 
podporu a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2 , pričom sa zohľadnia technické a 
environmentálne neistoty, ktoré by sa mali 
vyriešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že výskum a vývoj 
technológií na zachytávanie, ukladanie a 
znovupoužitie CO2 nie sú z ekologických a 
ekonomických dôvodov účelné;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 182
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj úspor energie, výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov a 



AM\1220002SK.docx 95/168 PE661.966v01-00

SK

CO2; technológií na ukladanie a vyvažovanie 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že treba urýchliť 
výskum a vývoj technológií na 
zachytávanie, ukladanie a znovupoužitie 
CO2;

12. zdôrazňuje, že treba vyhodnotiť 
prínos technológií na zachytávanie a 
znovupoužitie CO2  v uzatvorenom okruhu 
priemyselných procesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; vyzýva Komisiu, aby pri 
dekarbonizácii dopravy stavala na 
technologicky otvorenom prístupe, v 
ktorom sa zohľadní nielen potenciál 
elektrifikácie, ale aj potenciál mobility 
plynov, palív vyrábaných pomocou 
elektriny a najmä vodíka; v tejto súvislosti 
pripomína, že rozvoj alternatívnych 
pohonných systémov a palív si vyžaduje 
zodpovedajúcu čerpaciu a nabíjaciu 
infraštruktúru a zodpovedajúce regulačné 
podmienky; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
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elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 185
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá v revízii smernice 
2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry 
pre alternatívne palivá; zdôrazňuje 
potrebu prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku; zdôrazňuje 
potenciál vnútornej spolupráce v oblasti 
cezhraničnej dekarbonizácie dopravy; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje rozhodujúcu 
úlohu Dopravného spoločenstva pri 
vytváraní synergií so susednými krajinami 
a urýchľovaní prenosu noriem EÚ pre 
emisie z dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
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ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

realistické ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy poskytnutím konkrétnych a 
diferencovaných plánov rozvoja z 
krátkodobého, strednodobého a 
dlhodobého hľadiska; víta oznámenie 
Komisie o rozmiestnení milióna nabíjacích 
staníc pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje 
potrebu prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku; pripomína 
dôležitú úlohu dekarbonizácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako je vodík, LNG, bio LNG, 
syntetický LNG a CNG, v nákladnej 
cestnej doprave, ako aj v námornej a 
leteckej doprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy, a to najmä elektrifikáciou a tam, 
kde to nie je možné, prostredníctvom 
udržateľne vyrábaných palív z 
obnoviteľných zdrojov; víta oznámenie 
Komisie o rozmiestnení milióna nabíjacích 
staníc pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje 
potrebu prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku; zdôrazňuje 
význam verejnej dopravy pri znižovaní 
dopytu po energii a potrebu rozvíjať a 
rozširovať dekarbonizovanú verejnú 
dopravu v mestských aj vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy technologicky neutrálnym 
spôsobom; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť infraštruktúru pre 
alternatívne palivá európskemu vozovému 
parku, ako aj podporiť iné riešenia, ktoré 
možno ľahko zaviesť; zdôrazňuje, že 
priama elektrifikácia je veľmi dôležitá, ale 
nemôže byť jediným prostriedkom na 
dosiahnutie rýchlej, cenovo dostupnej a 
spravodlivej energetickej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne stratégie na dosiahnutie 
mobility s nulovými emisiami v cestnej, 
námornej, železničnej a leteckej doprave; 
víta plány Komisie na podporu 
rozmiestnenia miliónov nabíjacích staníc 
pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
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európskemu vozovému parku tak, aby 
umožnili občanom inteligentné dobíjanie, 
služby energetického prepojenia vozidla a 
siete a opatrenia na strane 
spotreby; vyzýva Komisiu, aby od výrobcov 
automobilov požadovala, aby umožnili 
nabíjanie prostredníctvom energetického 
prepojenia vozidla a siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc 
pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. je presvedčený, že elektromobilita 
na batérie je už pri výrobe batérií veľmi 
škodlivá pre životné prostredie, predražuje 
sa ňou dodávka energie a spotrebúva 
obrovské množstvo prírodných zdrojov; 
zdôrazňuje, že batérie predstavujú na 
konci svojej životnosti toxický odpad; 
preto poznamenáva, že elektromobilita 
neprispieva k ekologickej cestnej, 
námornej, železničnej a leteckej doprave;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele na dosiahnutie mobility s 
nulovými emisiami v cestnej, námornej, 
železničnej a leteckej doprave; víta 
oznámenie Komisie o rozmiestnení milióna 
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elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá; 
zdôrazňuje potrebu prispôsobiť siete pre 
plne elektrifikované vozové parky v 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; víta oznámenie Komisie o 
rozmiestnení milióna nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá; zdôrazňuje potrebu 
prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
realistický cieľ v oblasti dekarbonizácie 
cestnej, námornej, železničnej a leteckej 
dopravy; berie na vedomie oznámenie 
Komisie o rozmiestnení milióna nabíjacích 
staníc pre elektrické vozidlá; zdôrazňuje 
potrebu prispôsobiť elektrifikačné siete 
európskemu vozovému parku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. opakovane zdôrazňuje, že 
Európska únia je Únia zjednotená v 
rozmanitosti; zdôrazňuje, že rôzne členské 
štáty majú veľmi odlišné hospodárske 
odvetvia; zdôrazňuje, že v prípade 
nijakého z pripravovaných právnych 
predpisoch nemôže platiť, že jeden alebo 
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viacero členských štátov je neprimerane 
silno zasiahnutých, pretože ich 
hospodárstvo vo veľkej miere závisí od 
určitého odvetvia; zdôrazňuje, že v 
konečnom dôsledku ide o zodpovednosť 
členských štátov s ich vlastnou 
hospodárskou suverenitou, a nie 
zodpovednosť odvetvia plniť ciele do roku 
2030 a do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že existujú nové 
odvetvia, ktoré zvyšujú svoju spotrebu 
energie, ako je odvetvie informačných a 
komunikačných technológií (IKT), ktoré 
predstavuje 5 až 9 % celosvetovej spotreby 
elektrickej energie; podporuje Komisiu, 
aby preskúmala synergie medzi 
odvetviami diaľkového vykurovania a 
chladenia a dátových centier; víta záväzok 
obsiahnutý v digitálnej stratégii EÚ 
dosiahnuť do roku 2030 klimatickú 
neutralitu dátových centier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. zdôrazňuje úlohu riadenia strany 
spotreby, uskladňovania a inteligentného 
nabíjania pri vyvažovaní elektrických sietí 
a riadení dopytu a výroby v čase špičky v 
čoraz viac decentralizovanom systéme 
založenom na obnoviteľných zdrojoch 
energie; pripomína, že členské štáty majú 
naďalej voľnosť pri určovaní svojho 
energetického mixu, ktorého rôznorodosť 
má pre zaistenie účasti a bezpečnosti 
dodávok zásadný význam, pričom všetci 
občania majú právo vyrábať, spotrebúvať 
a uskladňovať vlastnú energiu,;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom z 
obnoviteľných zdrojov; konštatuje tiež, že 
na tento účel môže byť kľúčové zapojenie 
občanov do energetického systému; 
pripomína, že členské štáty zabezpečia, aby 
všetci občania mali právo vyrábať, 
spotrebúvať a uskladňovať vlastnú 
energiu samostatne alebo ako 
spoločenstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
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Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že vyvažovanie 
elektrických sietí a riadenie dopytu a 
výroby v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov čoraz viac ohrozuje 
bezpečnosť a zdravie ľudí a hospodársku 
prosperitu; pripomína, že členské štáty 
majú naďalej voľnosť pri určovaní svojho 
energetického mixu, ktorého rôznorodosť 
má pre zaistenie bezpečnosti dodávok 
zásadný význam;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 198
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky, ale ponúka aj nové 
sociálne a hospodárske príležitosti 
prostredníctvom čoraz viac 
decentralizovaného mixu výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktorý posilní 
postavenie družstiev, obcí a energetických 
spoločenstiev a vytvorí pracovné miesta na 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
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Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že 
prechod na decentralizovanú výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov má 
mnoho výhod vrátane využívania 
miestnych zdrojov energie, vyššej miestnej 
bezpečnosti dodávok energie, podpory 
rozvoja a súdržnosti spoločenstiev 
poskytovaním zdrojov príjmov a 
vytváraním pracovných miest na miestnej 
úrovni; pripomína, že členské štáty majú 
naďalej voľnosť pri určovaní svojho 
energetického mixu, ktorého rôznorodosť 
má pre zaistenie bezpečnosti dodávok 
zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam; 
zdôrazňuje, že jadrová energia by mohla 
byť súčasťou tohto mixu; zdôrazňuje, že 
je nevyhnutné zachovať vedomosti o tom, 
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ako vybudovať, chrániť a prevádzkovať 
jadrové elektrárne, dostupné v rámci 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam, a 
zdôrazňuje význam zavedenia 
inteligentných sietí s cieľom zvládnuť 
túto transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov, a zdôrazňuje 
význam zavedenia inteligentných sietí s 
cieľom zvládnuť túto transformáciu; 
pripomína, že členské štáty majú naďalej 
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bezpečnosti dodávok zásadný význam; voľnosť pri určovaní svojho energetického 
mixu, ktorého rôznorodosť má pre 
zaistenie bezpečnosti dodávok zásadný 
význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 
určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov, a zdôrazňuje 
význam zavedenia inteligentných sietí s 
cieľom zvládnuť túto transformáciu; 
pripomína, že členské štáty majú naďalej 
voľnosť pri určovaní svojho energetického 
mixu, ktorého rôznorodosť má pre 
zaistenie bezpečnosti dodávok zásadný 
význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov; pripomína, že 
členské štáty majú naďalej voľnosť pri 

14. pripomína, že bude náročnejšie 
vyvažovať elektrické siete a riadiť dopyt a 
výrobu v čase špičky pri výrobe energie s 
čoraz viac decentralizovaným mixom a z 
obnoviteľných zdrojov, a zdôrazňuje 
význam zavedenia inteligentných sietí s 
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určovaní svojho energetického mixu, 
ktorého rôznorodosť má pre zaistenie 
bezpečnosti dodávok zásadný význam;

cieľom zvládnuť túto transformáciu; 
pripomína, že členské štáty majú naďalej 
voľnosť pri určovaní svojho energetického 
mixu, ktorého rôznorodosť má pre 
zaistenie bezpečnosti dodávok zásadný 
význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že prepojenia sú 
dôležitejšie než kedykoľvek predtým na 
zabezpečenie prepravy energie z 
obnoviteľných zdrojov do oblastí, kde 
bude dopyt najsilnejší, a na vyváženie 
energetického systému ako celku; 
zdôrazňuje, že je potrebné splniť 
povinnosť využívať minimálne 70 % 
existujúcej kapacity prepojení, ako sa 
stanovuje v článku 16 ods. 8 nariadenia 
(EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s 
elektrinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. konštatuje, že infraštruktúra 
elektrických sietí by sa mala ďalej 
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posilňovať digitalizáciou a 
automatizáciou, aby sa zabezpečila 
flexibilita systému a využili synergie s 
inými energetickými nosičmi; zdôrazňuje, 
že inteligentný integrovanejší systém 
umožní stále väčšie prenikanie 
decentralizovanej a flexibilnej výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
vysoko prepojenú elektrickú sieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Claudia Gamon, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. uznáva, že flexibilná kogenerácia 
predstavuje výhľadovo orientované 
integrované riešenie uskladňovania 
energie zabezpečujúce flexibilitu 
elektrickej siete a efektívnosť dodávok 
tepla vďaka oddeleniu uskladňovania 
tepla pri výrobe energie od spotreby tepla; 
vyzýva členské štáty, aby ďalej skúmali 
integráciu odvetví, inteligentné 
energetické systémy a využívanie 
nadmerného tepla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zdôrazňuje význam digitalizácie 
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ako kľúčového prvku na uvoľnenie 
celého potenciálu efektívnejšieho a 
integrovanejšieho energetického systému; 
je potrebné poskytnúť spotrebiteľom viac 
energie a spotreba energie by sa mala stať 
flexibilnejšou; zdôrazňuje, že digitalizácia 
prináša výzvy, najmä pokiaľ ide o 
súkromie a kybernetickú bezpečnosť 
odvetvia energetiky; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala nástroje kybernetickej 
bezpečnosti s cieľom zabrániť útokom na 
energetické siete; pripomína, že 
používanie špecifických technológií, ako 
sú IKT, moderné snímače, umelá 
inteligencia, internet vecí, veľké dáta (big 
data), kozmické systémy a služby, môže 
optimalizovať spotrebu energie a viesť k 
dekarbonizácii energetických systémov; 
víta oznámenie Komisie o akčnom pláne 
digitalizácie energetiky s cieľom vytvoriť 
konkurencieschopný trh s digitálnymi 
energetickými službami, ktorý zabezpečí 
ochranu údajov a dátovú suverenitu a 
podporí investície do digitálnej 
energetickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. opakovane zdôrazňuje, že 
bezpečnosť dodávok energie musí byť 
vždy zaručená a má zásadný význam pre 
hospodárstvo aj spoločnosť; je v tejto 
súvislosti presvedčený, že uskladňovanie 
energie bude kľúčovým faktorom pri 
prechode na dekarbonizovaný energetický 
systém, a preto sa musí považovať za 
základný kameň integrácie energetického 
systému;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
niekoľko členských štátov nedosiahlo do 
roku 2020 svoj cieľ 10 % elektrického 
prepojenia; vyzýva Komisiu, aby lepšie 
podporovala vnútroštátne investície 
prostredníctvom zoznamu projektov 
spoločného záujmu; nabáda Komisiu, aby 
obnovila prácu expertnej skupiny pre ciele 
prepojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať všetky formy projektov 
uskladňovania energie, ktoré môžu 
ponúknuť služby spolu s prenosovými a 
distribučnými sústavami, ako aj na 
miestach spotreby; pripomína, že je 
dôležité zabezpečiť úplnú interoperabilitu 
rôznych systémov dopravy a 
uskladňovania vrátane systémov s 
cezhraničným významom a prepojených s 
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tretími krajinami; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala smernicu o 
zdaňovaní energie s cieľom znížiť 
náklady na dane a odvody z energetickej 
transformácie a uskladňovania energie, 
pričom treba zabrániť neprimeraným 
narušeniam trhu na úkor iných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu na 
obnovenie, zmenu účelu alebo rozvoj 
nových infraštruktúr a viac podporovať 
projekty uskladňovania plynu a vodíka v 
podzemných prenosových a distribučných 
sústavách, ako aj na miestach spotreby s 
cieľom riadiť potreby vyváženia systému v 
krátkodobom a sezónnom časovom 
horizonte nákladovo efektívnym 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky a existujúcu administratívnu 
záťaž, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
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energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

podporovať projekty uskladňovania 
energie, pričom je potrebné zohľadniť 
rozsah nákladov v eurách/MWh na 
výstavbu a prevádzku príslušnej 
technológie uskladňovania, v blízkosti 
prenosových a distribučných sústav, ako aj 
na miestach spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a 
viac podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

15. opakovane zdôrazňuje, že 
európska kapacita na uskladňovanie 
energie je základným zdrojom flexibility; 
potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky inštalácie zariadení na 
uskladňovanie; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila, ako odstrániť potenciálne 
dvojité zdanenie projektov uskladňovania v 
nadchádzajúcej revízii smernice o 
zdaňovaní energie 2003/96/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu, 
postupne ukončiť poskytovanie priamych 
i nepriamych dotácií na fosílne palivá a 
viac podporovať projekty uskladňovania 
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spotreby; energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, a to aj na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na miestach 
spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie v blízkosti prenosových a 
distribučných sústav, ako aj na miestach 
spotreby;

15. potvrdzuje potrebu znížiť regulačné 
prekážky, zlepšiť prístup ku kapitálu, 
poskytnúť dlhodobý cenový signál a viac 
podporovať projekty uskladňovania 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
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Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
prístup ku kapitálu pre všetky projekty 
uskladňovania energie s dôrazom na 
modernizáciu existujúcej infraštruktúry; 
vyzýva Komisiu, aby ďalej zohľadňovala 
potrebu zavedenia infraštruktúry 
uskladňovania v nasledujúcom zozname 
projektov spoločného záujmu a pri revízii 
usmernení o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a 
energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje úlohu možností 
flexibility pri prechode od energetického 
systému určovaného ponukou k 
energetickému systému založenému na 
dopyte, ktorý umožňuje aktívnym 
spotrebiteľom reagovať na dopyt 
prostredníctvom digitálnych riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer
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Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zachovať technologicky neutrálny prístup 
k udržateľnému uskladňovaniu; so 
znepokojením však berie na vedomie 
veľkú závislosť EÚ od dovozu lítiovo-
iónových batérií; víta preto prístup 
vymedzený v strategickom akčnom pláne 
pre batérie, najmä diverzifikáciu zdrojov 
surovín, úplné využívanie obchodnej 
politiky EÚ na zabezpečenie udržateľných 
a bezpečných dodávok a rozvoj stimulov 
pre obehovosť, ako aj vytvorenie 
Európskej aliancie pre batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri integrácii 
dodatočnej kapacity výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov a poskytovaní 
flexibility pri vyvažovaní sietí využívaním 
prípadného prebytku elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov; 
zdôrazňuje, že optimalizácia a 
uprednostňovanie rozvoja energetickej 
siete sú možnosti bez negatívnych 
dôsledkov a sú rozhodujúce na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 222
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína dodatočnú úlohu, ktorú 
by vodík z obnoviteľných zdrojov mohol 
zohrávať pri vyvažovaní sietí využívaním 
prípadného prebytku elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov nad 
rámec hlavných využití dekarbonizácie 
odvetví, kde je znižovanie emisií 
komplikovanejšie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môže vodík 
z obnoviteľných zdrojov a s nízkymi 
emisiami CO2 zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadnej elektrickej 
energie; konštatuje, že je potrebné 
rozvíjať technológie a kapacity na 
uskladňovanie vodíka a úlohu, ktorú 
môže zohrávať uhlík z obnoviteľných 
zdrojov a elektrolyzéry pri poskytovaní 
väčšej flexibility sieťam a integrácii 
rastúceho podielu výroby elektrickej 
energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína dodatočnú úlohu, ktorú 
by ekologický vodík z obnoviteľných 
zdrojov mohol zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov nad rámec 
hlavných využití dekarbonizácie odvetví, 
kde je znižovanie emisií komplikovanejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Morten Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína , že vodík z 
obnoviteľných zdrojov vyrobený 
elektrolýzou s využitím vody a 
obnoviteľných zdrojov energie, ako je 
vodná energia, bude zohrávať kľúčovú 
úlohu nielen pri vyvažovaní sietí, ale aj 
pri uskladňovaní veľkého množstva 
energie na dlhý čas a umožnení jej 
diaľkovej prepravy; uznáva preto jeho 
príspevok k zabezpečeniu dodávok 
energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môžu rôzne 
technológie uskladňovania, technológie 
premeny energie na teplo a vodík z 
obnoviteľných zdrojovzohrávať pri 
vyvažovaní energetického systému 
využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môžu 
technológie uskladňovania, technológie 
premeny energie na teplo a vodík z 
obnoviteľných zdrojov zohrávať pri 
vyvažovaní energetického systému 
využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môže vodík 
zohrávať pri vyvažovaní sietí využívaním 
prípadného prebytku elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a 
využívaním existujúcej plynárenskej 
infraštruktúry (prenos a uskladňovanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. opätovne potvrdzuje úlohu, ktorú 
môžu technológie power-to-X zohrávať pri 
vyvažovaní sietí, najmä pri uskladňovaní 
prebytku elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína, že premena elektriny na 
vodík (H2) nie je nákladovo efektívna a 
vedie k veľkým stratám;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 231
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína úlohu, ktorú môže 
ekologický vodík zohrávať pri vyvažovaní 
sietí využívaním prípadného prebytku 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

16. pripomína úlohu, ktorú môže vodík 
z obnoviteľných zdrojov zohrávať pri 
vyvažovaní sietí využívaním prípadného 
prebytku elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že existujú rôzne 
nákladovo efektívne hospodárske modely 
výroby, dopravy a spotreby vodíka; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojich pripravovaných 
legislatívnych návrhoch zohľadnila túto 
rozmanitosť potrieb; vyzýva Komisiu, aby 
zaručila spravodlivú a efektívnu 
hospodársku súťaž medzi vodíkom, ktorý 
sa dováža od medzinárodných partnerov, 
a vodíkom, ktorý sa vyrába v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera
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Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. uznáva, že technológie premeny 
energie na plyn a na teplo môžu zohrávať 
kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o rozsiahle 
uskladňovanie energie, uspokojenie 
sezónneho dopytu a vyváženie elektrickej 
siete, pretože sa ľahko integrujú do 
existujúcej infraštruktúry, pomáhajú 
vyvážiť elektrickú sieť a môžu byť 
nákladovo efektívne prepravované na dlhé 
vzdialenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva 
elektrická mobilita ako forma 
inteligentnej integrácie odvetvia 
energetiky a dopravy; zdôrazňuje, že 
elektrifikácia odvetvia dopravy zvyšuje 
energetickú nezávislosť Únie a prináša 
výhody flexibility pre siete v záujme lepšej 
integrácie obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva 
elektrická mobilita ako forma 
inteligentnej integrácie odvetvia 
energetiky a dopravy; zdôrazňuje, že 
elektrifikácia odvetvia dopravy zvyšuje 
energetickú nezávislosť Únie a prináša 
výhody flexibility pre siete v záujme lepšej 
integrácie obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje uskladňovaciu 
kapacitu plynovej infraštruktúry (siete aj 
uskladňovacie zariadenia), ktorá v spojení 
s výrobou vodíka šetrného k životnému 
prostrediu môže významne prispieť k 
stabilizácii energetických systémov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 237
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta oznámenie Komisie, že v rámci 
stratégie integrácie energetického systému 
sa bude vyvíjať úsilie o väčšie synergie 
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medzi energetickou a dopravnou 
infraštruktúrou, ako aj potrebu 
dosiahnuť cieľ 15 % elektrického 
prepojenia do roku 2030; vyzýva Komisiu, 
aby analyzovala pokrok pri dosahovaní 
tohto cieľa elektrického prepojenia a 
zvážila vhodné opatrenia, a to aj v 
súvislosti s revíziou nariadenia o TEN-E; 
víta zriadenie regionálnych koordinačných 
centier podľa nariadenia (EÚ) 2019/943;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943; domnieva sa, že 
prevádzkovatelia prenosových sústav by 
mali uplatňovať integrovaný a 
medzisektorový prístup na budúce 
plánovanie sietí, ako aj súlad s cieľmi v 
oblasti klímy a energetiky a národnými 
energetickými a klimatickými plánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s 
elektrinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier pre elektrizačnú 
sústavu podľa nariadenia (EÚ) 2019/943;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; berie na vedomie zriadenie 
regionálnych koordinačných centier podľa 
nariadenia (EÚ) 2019/943;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 242
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína význam prepojení a 
vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov 
sietí; víta zriadenie regionálnych 
koordinačných centier podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/943;

17. pripomína význam maximalizácie 
obchodovania s elektrickou energiou na 
prepojeniach a vzájomnej spolupráce 
prevádzkovateľov sietí; víta zriadenie 
regionálnych koordinačných centier podľa 
nariadenia (EÚ) 2019/943 a vyzýva ich, 
aby pri svojich činnostiach náležite 
zohľadnili integráciu energetického 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory 
rozvoja európskeho trhu z hľadiska 
flexibility dopytu;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali jednotlivé možnosti, ako 
prostredníctvom účinných stimulov ďalej 
podporovať rozvoj európskeho trhu z 
hľadiska flexibility dopytu, potenciálu 
uskladňovania energie a vyváženia 
elektrickej siete; víta pružné integrované 
energetické systémy, ktorých cieľom je 
optimalizovať odvetvie diaľkového 
vykurovania/chladenia a ktoré prispievajú 
k vyváženiu elektrickej siete, nákladovo 
efektívnemu využívaniu obnoviteľných 
zdrojov energie a integrácii odpadového 
tepla na miestnej/regionálnej úrovni;



PE661.966v01-00 126/168 AM\1220002SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory 
rozvoja európskeho trhu z hľadiska 
flexibility dopytu;

18. pripomína, že opatreniami strany 
spotreby a lepším riadením strany 
spotreby sa môže zabezpečiť väčšia 
flexibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu;

18. zdôrazňuje výhody viacsmerného 
systému, v ktorom spotrebitelia zohrávajú 
aktívnu úlohu v oblasti dodávok energie; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu a preskúmala možnosti spoločných 
noriem potrebných na nákladovo 
efektívne zabezpečenie toho, aby bola 
možná flexibilita technológie koncového 
použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Jakop G. Dalunde
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu, napríklad kvantifikáciou 
relevantných možností a hodnotením 
aktivácie zisteného potenciálu reakcie na 
dopyt v nákladoch na energetický systém; 
vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
transponovali pravidlá týkajúce sa reakcie 
na dopyt a agregácie zakotvené v 
právnych predpisoch o trhu s elektrinou 
7a;
_________________
7a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou; nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. 
júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu; opakovane zdôrazňuje, že občania 
by mali mať vždy možnosť zúčastňovať 
sa na všetkých formách flexibility na 
strane dopytu a využívať ich a mali by sa 
nabádať, aby tak urobili, najmä v 
odvetviach, ako je mobilita, v ktorých je 
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aktívna účasť kľúčová;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu; vyzýva na urýchlené vykonávanie 
smernice (EÚ) 2019/944 o vnútornom 
trhu s elektrinou a jej ustanovení o reakcii 
na strane dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
jednotlivé možnosti ďalšej podpory rozvoja 
európskeho trhu z hľadiska flexibility 
dopytu, najmä prostredníctvom riešení 
hybridného vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
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Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že je dôležité riešiť 
riziká kybernetickej bezpečnosti v odvetví 
energetiky s cieľom zabezpečiť odolnosť 
elektrizačnej sústavy; poukazuje na to, že 
rastúci počet prepojených výrobkov, ako 
sú tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá a 
inteligentné merače, môže zvýšiť riziko 
kybernetických útokov na elektrizačnú 
sústavu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene riešila tieto riziká stanovením 
vysokej úrovne ochrany kybernetickej 
bezpečnosti v prípade prepojených 
produktov v súvislosti so sieťovým 
predpisom pre kybernetickú bezpečnosť v 
sektore elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
preskúmala potenciál technológií na 
premenu energie, ako napríklad premena 
energie na plyn; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila rámec, ktorý prevádzkovateľom 
sietí umožní investovať do aktív premeny 
energie na plyn a prevádzkovať ich v 
súlade so zásadami prístupu tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
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Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje potenciál 
uskladňovania a flexibility zavádzania 
technológií energetického prepojenia 
vozidla a siete a konštatuje, že si to bude 
vyžadovať interoperabilitu energetických 
systémov a elektrických vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie;

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém 
založený na väčšom podiele 
obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje 
lepšie predvídanie dopytu po energii a 
zosúladenie s dodávkami a 
uskladňovaním zo strany rôznych 
energetických nosičov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu digitalizácie pre 
spracovanie štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie; víta 
zámer Komisie prijať akčný plán 
digitalizácie energie s cieľom podporiť 
vedúce postavenie EÚ v oblasti 
technológií a umožniť integrovanejší 
energetický systém s inteligentnými 
riešeniami v konkrétnych odvetviach 
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(inteligentné siete, efektívnejšia a 
bezpečnejšia doprava, úspory energie v 
budovách), aktívnejšiu úlohu 
spotrebiteľov a zlepšenie financovania na 
obdobie rokov 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie;

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii a dodávky energie; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
reakcie na strane dopytu, inteligentného 
nabíjania, inteligentných sietí, 
štatistických a meteorologických údajov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili vnútorný trh pre digitálne 
energetické technológie; nabáda členské 
štáty, aby prijali indikátor inteligentnej 
pripravenosti, ktorý sa vyvinul ako súčasť 
právnych predpisov v oblasti budov8a, s 
cieľom využiť potenciál flexibility na 
strane dopytu na úrovni budov;
_________________
8a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
C(2020) 6930 zo 14. októbra 2020, ktorým 
sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ zriadením 
voliteľnej spoločnej schémy Európskej 
únie na určovanie stupňa inteligentnej 
pripravenosti budov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie;

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie; 
zdôrazňuje, že to si bude vyžadovať viac 
spoločných noriem pre výmenu údajov; 
zdôrazňuje rastúcu potrebu zabezpečiť 
ochranu údajov a kybernetickú 
bezpečnosť v čoraz inteligentnejšom 
energetickom systéme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie;

19. pripomína, že skutočne 
integrovaný energetický systém je v prvom 
rade decentralizovaný a využíva miestne 
obnoviteľné zdroje energie a spája všetky 
príslušné infraštruktúry; trvá na tom, že 
decentralizovanejší a integrovanejší 
energetický systém si vyžaduje lepšie 
predvídanie dopytu po energii; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
štatistických a meteorologických údajov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili vnútorný trh pre digitálne 
energetické technológie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili vnútorný trh 
pre digitálne energetické technológie;

19. trvá na tom, že decentralizovanejší 
a integrovanejší energetický systém si 
vyžaduje lepšie predvídanie dopytu po 
energii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu štatistických a 
meteorologických údajov; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby si ako priority 
stanovili kybernetickú bezpečnosť a 
ochranu údajov; pripomína, že je 
potrebné regulovať trh pre digitálne 
energetické technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. pripomína kľúčovú úlohu 
Agentúry pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) pri 
integrácii energetického systému a 
vykonávaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti energetiky; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že sa 
agentúre poskytnú dostatočné prostriedky 
na vykonávanie jej úloh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečiť dostupnosť energie pre 
všetkých spotrebiteľov

Energetický systém ako hnacia sila 
sociálneho a environmentálneho pokroku 
a vytvárania zelených pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Robert Roos, Rob 
Rooken

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečiť dostupnosť energie pre 
všetkých spotrebiteľov

Zabezpečiť dostupnosť a cenovú 
dostupnosť energie pre všetkých 
spotrebiteľov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečiť dostupnosť energie pre 
všetkých spotrebiteľov

Zabezpečiť dostupnosť energetického 
systému pre všetkých občanov
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Pozmeňujúci návrh 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečiť dostupnosť energie pre 
všetkých spotrebiteľov

Zabezpečiť dostupnosť energie pre 
všetkých občanov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že na to, aby bola 
integrácia energetického systému 
úspešná, je potrebná zručná a 
kvalifikovaná pracovná sila; je 
presvedčený, že vďaka silnému 
sociálnemu partnerstvu a kolektívnym 
dohodám sa odvetvie energetiky stáva 
inovatívnejším a vytvárajú vysoko kvalitné 
pracovné miesta; zdôrazňuje, že je dôležité 
vytvoriť a podporovať sociálne 
partnerstvo v rozvíjajúcich sa 
pododvetviach odvetvia energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. zdôrazňuje potrebu spravodlivej 
transformácie a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili úspech spravodlivej 
transformácie vo všetkých príslušných 
legislatívnych návrhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k 
dekarbonizácii hospodárstva; víta iniciatívu 
na revíziu smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k 
dekarbonizácii hospodárstva; zdôrazňuje, 
že je dôležité nasmerovať zákazníkov k 
energeticky najefektívnejšej a najlacnejšej 
možnosti dekarbonizácie na základe cien, 
ktoré náležite odrážajú všetky náklady 
použitého energetického nosiča; víta 
iniciatívu na revíziu smernice 2003/96/ES; 
vyzýva členské štáty, aby odstránili 
neprimerané dane a odvody s cieľom 
zabezpečiť harmonizáciu zdaňovania, 
podporovať čisté inovačné technológie a 
zabezpečiť konkurencieschopné náklady 
na energiu v Európe; vyzýva členské štáty, 
aby pracovali na postupnom zrušení 
všetkých priamych a nepriamych dotácií 
na fosílne palivá;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 266
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k 
dekarbonizácii hospodárstva; víta 
iniciatívu na revíziu smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady hospodárstva na energiu; berie na 
vedomie iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES a zdôrazňuje potrebu 
zohľadniť sociálno-ekonomické a 
distribučné faktory, ktoré určujú sadzbu 
dane za energiu v každej krajine, a 
skutočnosť, že zvýšenie nákladov na 
palivá a energeticky náročné tovary 
znamená väčšiu percentuálnu stratu 
celkovej spotreby pre chudobnejšie 
domácnosti, pretože tento tovar často 
zahŕňa relatívne veľký podiel rozpočtov 
domácností s nízkymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu „so 
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Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv 
pre všetkých spotrebiteľov a 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu 
a ich prínos k dekarbonizácii 
hospodárstva; víta iniciatívu na revíziu 
smernice 2003/96/ES;

zreteľom na potrebu zachovávať a 
zlepšovať životné prostredie“9a; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie podporného 
rámca a rovnakých podmienok10a pre 
aktívnych spotrebiteľov a 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu 
vrátane externých nákladov s cieľom 
určiť ich prínos k energetickej 
transformácii; víta iniciatívu na revíziu 
smernice 2003/96/ES a na jej 
transformáciu na nástroj, ktorý 
zosúlaďuje daňové politiky s cieľmi v 
oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a 
do roku 2050;

_________________
9a Článok 194 ZFEÚ: 1. V rámci 
vytvorenia a fungovania vnútorného trhu 
a so zreteľom na potrebu zachovávať a 
zlepšovať životné prostredie sleduje 
politika Únie v oblasti energetiky v duchu 
solidarity medzi členskými štátmi tieto 
ciele: a) zabezpečovať fungovanie trhu v 
oblasti energetiky; b) zabezpečovať 
bezpečnosť dodávok energie v Únii; c) 
presadzovať energetickú efektívnosť, 
úsporu a vývoj nových a obnoviteľných 
zdrojov energie a podporovať prepojenie 
energetických sietí.
10a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/944 z 5. júna 2019 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou; nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. 
júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera



AM\1220002SK.docx 139/168 PE661.966v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné 
legislatívne zmeny na zabezpečenie 
rovnakých práv pre všetkých spotrebiteľov 
a nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na 
energiu a ich prínos k dekarbonizácii 
hospodárstva; víta iniciatívu na revíziu 
smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia 
na zabezpečenie riadneho fungovania 
trhov s energiou a na zabezpečenie 
úplného vykonávania acquis pre vnútorný 
trh s energiou vrátane balíka opatrení v 
oblasti čistej energie, rovnakých práv pre 
všetky domácnosti a podniky a pomohla 
im prispieť k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv 
pre všetkých spotrebiteľov a 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu a 
ich prínos k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zosúladenie práv a ochrany 
spotrebiteľov v odvetviach plynárenstva a 
diaľkového vykurovania s právami a 
ochranou spotrebiteľov v odvetví 
elektrickej energie v prípade všetkých 
spotrebiteľov a na zabezpečenie 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu a 
ich prínos k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
legislatívne zmeny na zabezpečenie 
rovnakých práv pre všetkých spotrebiteľov 
a nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu 
a ich prínos k dekarbonizácii 
hospodárstva; víta iniciatívu na revíziu 
smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že v Európskom pilieri 
sociálnych práv sa uvádza, že každý má 
právo na prístup k základným službám 
dobrej kvality vrátane vody, sanitácie, 
energie, dopravy, finančných služieb a 
digitálnej komunikácie, a preto sa musí 
podporovať prístup k takýmto službám, 
najmä pre tých, ktorí to potrebujú; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili 
energetickú chudobu a chránili 
zraniteľné domácnosti zavedením práva 
na energiu a zákazu odpojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv 
pre všetkých spotrebiteľov a 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu a 
ich prínos k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

20. pripomína, že jedným z 
najdôležitejších cieľov činnosti EÚ v 
oblasti energetiky je zabezpečiť riadne 
fungovanie trhu; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla potrebné legislatívne zmeny na 
zabezpečenie možností prístupu pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k procesu 
dekarbonizácie hospodárstva; víta 
iniciatívu na revíziu smernice 2003/96/ES;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k 
dekarbonizácii hospodárstva; víta iniciatívu 
na revíziu smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov, pričom sa zameria 
na energetickú chudobu, a 
nedeformovaných cenových signálov 
odrážajúcich skutočné náklady na energiu a 
ich prínos k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu a ich prínos k 
dekarbonizácii hospodárstva; víta iniciatívu 
na revíziu smernice 2003/96/ES;

20. pripomína, že hlavným cieľom 
činnosti EÚ v oblasti energetiky je 
zabezpečiť riadne fungovanie trhu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne 
zmeny na zabezpečenie rovnakých práv pre 
všetkých spotrebiteľov a nedeformovaných 
cenových signálov odrážajúcich skutočné 
náklady na energiu dodanú spotrebiteľom 
a ich prínos k dekarbonizácii hospodárstva; 
víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 274
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta iniciatívu na revíziu smernice 
2003/96/ES o zdaňovaní energie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby začlenili ciele 
v oblasti klímy do tejto smernice; 
zdôrazňuje potrebu revízie jej rozsahu 
pôsobnosti a rozlíšenia fosílnych plynov a 
palív od plynov a palív z obnoviteľných 
zdrojov, bez obsahu uhlíka alebo 
nízkouhlíkových plynov a palív, ktoré 
majú stimulovať rozvoj 
dekarbonizovaných alternatív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. súhlasí s analýzou Komisie 
týkajúcou sa pretrvávajúcich dotácií na 
fosílne palivá, nedostatočných cenových 
signálov systému ETS, poplatkov, ktoré 
nesúvisia s energiou, a skutočnosti, že 
externé náklady sa neinternalizujú, a 
naliehavo vyzýva na nápravu známych 
problémov prostredníctvom účinných 
regulačných opatrení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 276
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov;

21. víta nadobudnutie účinnosti 
ustanovení o trhu s elektrinou, ktoré 
umožňujú aktívnym spotrebiteľom plne sa 
zúčastňovať na trhu a využívať výhody 
svojich činností; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, a to aj pre priemyselných 
spotrebiteľov; požaduje transparentné 
informácie o vplyve výberu energie na 
klímu v rámci plánovanej informačnej 
kampane pre spotrebiteľov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov;

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie a energetickým 
spoločenstvám treba umožniť aktívne 
formovať energetický systém a vytvárať 
sociálne, environmentálne a hospodárske 
výhody; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
zostávajúce prekážky vlastnej spotreby, 
ktoré existujú pre priemysel a jednotlivých 
výrobcov-spotrebiteľov, zlepšila regulačný 
rámec, ktorý by umožnil výrobcom-
spotrebiteľom energie z obnoviteľných 
zdrojov produkovať, spotrebúvať, 
uskladňovať a predávať elektrickú 
energiu bez toho, aby museli čeliť záťaži;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 278
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov;

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov, a prijala opatrenia na 
zabezpečenie rovnakých podmienok medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sústav; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili postavenie občanov a zapojili ich 
prostredníctvom vhodných stimulov a 
technológií, najmä inteligentných sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov;

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky, ktoré 
bránia rozvoju vlastnej spotreby energie z 
obnoviteľných zdrojov a spoločenstiev 
vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 
zdrojov, najmä tých, ktoré pochádzajú z 
domácností s nízkym príjmom alebo zo 
zraniteľných domácností, a pre 
priemyselných spotrebiteľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že 
spotrebiteľom energie treba odporúčať 
väčšiu aktivitu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby, najmä pre priemyselných 
spotrebiteľov;

21. nabáda na to, aby sa motivačné 
programy pre spotrebiteľov energie stali 
aktívnejšími; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila zostávajúce prekážky vlastnej 
spotreby a aby vypracovala plán na 
zvýšenie jej príťažlivosti pre koncových 
používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že integrovaný 
energetický systém musí zabezpečiť 
dostupnosť energie pre všetkých 
spotrebiteľov, najmä tých, ktorí 
pochádzajú z domácností s nízkym 
príjmom alebo zo zraniteľných 
domácností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. zdôrazňuje potenciál posilnenia 
postavenia spotrebiteľov v integrovaných 
systémoch obnoviteľných zdrojov energie 
s cieľom produkovať, spotrebúvať, 
uskladňovať a predávať energiu; 
domnieva sa, že takisto poskytuje 
príležitosti spoločenstvám vyrábajúcim 
energiu z obnoviteľných zdrojov 
dosiahnuť pokrok v oblasti energetickej 
účinnosti na úrovni domácností a pomoc 
v boji proti energetickej chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnejšej energii, najmä 
pre odľahlé a ostrovné oblasti a 
najvzdialenejšie regióny;

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí podporovať 
finančne a environmentálne udržateľnejší 
prístup k energii; vyzýva Komisiu, aby 
uľahčila účinné vytváranie a zlepšovanie 
energetických komunít tým, že európskym 
občanom a miestnym inštitúciám poskytne 
zjednodušenú administratívu, osobitné 
zručnosti a menové stimuly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnejšej energii, najmä 
pre odľahlé a ostrovné oblasti a 
najvzdialenejšie regióny;

22. konštatuje, že pandémia COVID-
19 prispela k zintenzívneniu energetickej 
chudoby v EÚ, a keďže kríza pokračuje, 
podiel nákladov na nákup energie v 
rozpočtoch domácností bude prudko rásť; 
preto zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať 
spoločné vymedzenie energetickej 
chudoby a následne monitorovať mieru 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnejšej energii, najmä 
pre odľahlé a ostrovné oblasti a 
najvzdialenejšie regióny;

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev v decentralizovanom 
energetickom systéme založenom na 
obnoviteľných zdrojoch a mikrosietí pre 
rozvoj prístupu k udržateľnej energii, 
podporu participatívnej správy, riešenie 
energetickej chudoby, vytváranie 
pracovných miest na miestnej úrovni a 
posilňovanie miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnejšej energii, najmä 
pre odľahlé a ostrovné oblasti a 
najvzdialenejšie regióny;

22. zdôrazňuje potenciál občianskych 
energetických spoločenstiev a mikrosietí v 
integrovanom energetickom systéme, v 
ktorom môžu rozvíjať prístup k 
udržateľnejšej, cenovo dostupnejšej a 
spoločnej energii, najmä pre odľahlé a 
ostrovné oblasti a najvzdialenejšie regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnejšej energii, najmä 
pre odľahlé a ostrovné oblasti a 
najvzdialenejšie regióny;

22. potvrdzuje potenciál energetických 
spoločenstiev a mikrosietí pre rozvoj 
prístupu k udržateľnej energii všade v 
Európe a vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili podporný rámec na podporu ich 
účasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že odvetvie energetiky 
poskytuje základnú verejnú službu; vyzýva 
členské štáty, aby prevzali zodpovednosť 
buď prostredníctvom regulácie, verejného 
plánovania, alebo priameho poskytovania 
služieb, ak súkromný sektor nedokáže 
riešiť budúce sociálne a environmentálne 



AM\1220002SK.docx 149/168 PE661.966v01-00

SK

výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
pravidlá, ktoré umožnia energetickým 
spoločenstvám občanov ďalej sa zapájať 
do integrácie energetického systému, 
napríklad prostredníctvom pripojenia na 
teplárenské siete, na infraštruktúru 
nabíjania elektrických vozidiel alebo na 
zariadenia uskladňovania alebo reakcie 
na dopyt spolu s výrobou energie z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. konštatuje, že riziko rastúcej 
energetickej chudoby je skutočnou 
hrozbou; zdôrazňuje preto, že je dôležité 
vypracovať spoločné vymedzenie 
energetickej chudoby a následne 
monitorovať mieru energetickej chudoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. opakovane zdôrazňuje prísľub tzv. 
novej zelenej dohody, že sa na nikoho 
nezabudne; v tejto súvislosti konštatuje, že 
je nanajvýš dôležité transformovať 
zručnosti zamestnancov v odvetviach, 
ktoré čelia riziku zániku, prostredníctvom 
zelenej transformácie; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila viac primeraných 
plánov s cieľom usmerňovať 
zamestnancov z odvetví čeliacich zániku 
do rozvíjajúcich sa odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. nabáda mestá a obce, aby prevzali 
zodpovednosť za prechod na udržateľný 
integrovaný energetický systém založený 
na obnoviteľných zdrojoch, ktorý je 
prispôsobený miestnym potrebám a 
preferenciám; je presvedčený, že presun 
tejto zodpovednosti do rúk obcí môže 
priniesť úžitok občanom, spotrebiteľom a 
životnému prostrediu a podporiť inovácie 
v odvetví energetiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 293
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. poukazuje na potenciál slnečnej 
energie na úrovni distribúcie, ktorý majú 
občania, priemysel a verejný sektor ďalej 
využívať; vyzýva Komisiu, aby začala 
európsku kampaň solárnych strešných 
systémov s cieľom podporiť investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. zdôrazňuje potrebu účinne riešiť 
rovnosť a začlenenie ako súčasť 
integrácie odvetvia energetiky, najmä 
pokiaľ ide o účasť a rovnakú odmenu; 
vyzýva na začatie európskej odvetvovej 
iniciatívy pre ženy s cieľom identifikovať 
a riešiť prekážky a vytvoriť siete a vzory; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečiť vedúce postavenie Európy v 
oblasti technológií na výrobu čistej energie

Zabezpečiť vedúce postavenie Európy v 
oblasti technológií na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že vytvorenie 
synergie môže pomôcť tento cieľ 
dosiahnuť;

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je zaistiť energetickú 
bezpečnosť; domnieva sa, že bude 
potrebný dovoz plynov z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkových plynov 
prostredníctvom plynovodov alebo 
európskych dovozných terminálov na 
uspokojenie európskeho dopytu popri 
domácej výrobe; domnieva sa, že 
vytvorenie synergie môže pomôcť tento 
cieľ dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že vytvorenie 
synergie môže pomôcť tento cieľ 

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť závislosť od 
dovozu; vyzýva EÚ, aby sa poučila zo 
súčasnej hospodárskej krízy a usilovala sa 
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dosiahnuť; o väčšiu autonómiu v strategických 
hodnotových reťazcoch; domnieva sa, že 
vytvorenie synergie môže pomôcť tento 
cieľ dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že vytvorenie 
synergie môže pomôcť tento cieľ 
dosiahnuť;

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že zlepšenie 
energetickej efektívnosti, rozširovanie 
obnoviteľných zdrojov energie a 
vytvorenie synergie môže pomôcť tento 
cieľ dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že vytvorenie 
synergie môže pomôcť tento cieľ 
dosiahnuť;

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že energetická 
efektívnosť a prechod na udržateľné 
domáce obnoviteľné zdroje energie môžu 
pomôcť tento cieľ dosiahnuť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu; domnieva sa, že vytvorenie 
synergie môže pomôcť tento cieľ 
dosiahnuť;

23. pripomína, že jedným z cieľov 
energetickej únie je znížiť našu závislosť 
od dovozu a zaistiť bezpečnosť dodávok; 
domnieva sa, že vytvorenie synergie môže 
pomôcť tento cieľ dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. poukazuje na pokles nákladov na 
technológie výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, potenciál 
digitalizácie a vznikajúcich technológií v 
oblasti batérií, tepelných čerpadiel, 
elektrických vozidiel alebo vodíka, ktoré 
ponúkajú príležitosť urýchliť 
dekarbonizáciu nášho hospodárstva; 
zdôrazňuje potrebu využívať 
decentralizované obnoviteľné zdroje 
energie a efektívne integrovať rôzne 
energetické nosiče a zároveň zabrániť 
znečisťovaniu a strate biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 302
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií, ako aj potrebu zabezpečiť pre 
svojich občanov energetickú demokraciu; 
,vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie, pokiaľ ide o procesy a 
aplikácie týkajúce sa energetickej 
transformácie, prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov a 
fondov na obnovu; pripomína vedúce 
postavenie EÚ vo svete v oblasti 
technológie elektrolyzéra, budovania 
integrovaných solárnych fotovoltických 
zariadení a iných technológií výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj v 
oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
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štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

štrukturálnych a odvetvových fondov 
uplatňovaním technologicky neutrálneho 
prístupu; pripomína vedúce postavenie EÚ 
vo svete v oblasti technológií satelitného 
merania emisií; zdôrazňuje, že je potrebné 
osobitne preskúmať technológie, v 
ktorých má Európa vedúce postavenie vo 
svete, a domáce hodnotové reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby prekonala regulačné 
prekážky a umožnila prevádzkovateľom 
plynárenskej infraštruktúry zohrávať 
aktívnu úlohu v procese dekarbonizácie; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

24. zdôrazňuje význam verejnej 
priemyselnej politiky, ktorá podporuje 
udržateľné technológie a výrobné 
kapacity v Únii s cieľom uspokojiť 
potreby prechodu na udržateľný 
dekarbonizovaný energetický systém; 
zdôrazňuje, že si to vyžaduje verejné 
plánovanie, demokratickú správu vecí 
verejných a významnú podporu silnej 
priemyselnej základne; pripomína 
spôsobilosti Únie v oblasti technológií 
satelitného merania emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií, a najmä službu monitorovania 
atmosféry programu Copernicus; 
pripomína odborné znalosti Európskeho 
centra pre strednodobé predpovede 
počasia pri predpovedaní počasia, a teda 
predvídaní kolísania dopytu po energii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií;

24. zdôrazňuje význam zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskych 
technológií pre zabezpečenie nezávislosti 
EÚ v strategickom odvetví energetiky; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum 
a inovácie prostredníctvom rôznych 
štrukturálnych a odvetvových fondov; 
pripomína vedúce postavenie EÚ vo svete 
v oblasti technológií satelitného merania 
emisií; víta vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie a Fondu na 
spravodlivú transformáciu, ktoré podporia 
územia a znížia regionálne nerovnosti v 
členských štátoch, ktoré čelia najväčším 
výzvam v oblasti transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje prelomové inovácie a 
technológie v oblasti procesov, ktoré treba 
ďalej posilňovať z hľadiska obehového 
hospodárstva a účinnej stratégie 
integrácie odvetví: 
– vysokoefektívna výroba ocele založená 
na vodíku z obnoviteľných zdrojov, pri 
ktorej sa kombinuje recyklácia ocele a 
výroba permanentných železných foriem,
– diaľkové vykurovanie prostredníctvom 
podzemnej prepravy prebytočného tepla, 
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– inteligentné nabíjanie a presun na iné 
druhy dopravy v odvetví dopravy, 
– udržateľné nahrádzanie 
petrochemických a agrochemických 
výrobkov a ich súvisiacich procesov; 
– nová generácia výroby a recyklácie 
batérií, 
– technológie ponorenia do kvapaliny pre 
dátové centrá, ktoré podstatne znižujú 
potreby energie a nadmerné teplo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. so znepokojením konštatuje, že v 
záveroch správy o stave energetickej únie 
za rok 2020 sa zdôrazňuje pokles investícií 
do výskumu a inovácie v oblasti 
technológií na výrobu čistej energie; 
opakovane zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
podpory EÚ v prípade výskumu a 
inovácie, a najmä disruptívnej inovácie; 
víta zvýšený rozpočet na výskum v rámci 
programu Horizont Európa, o ktorom 
hlasoval Európsky parlament, a 
vytvorenie európskeho výskumného 
priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang



PE661.966v01-00 160/168 AM\1220002SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje význam výskumu a 
inovácie ako kľúčového faktora, ktorý 
umožňuje vytvárať a využívať nové 
synergie v energetickom systéme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. zdôrazňuje hodnotu dobre 
rozvinutých európskych odborných 
znalostí o integrácii energetického 
systému a vyzýva členské štáty, aby ocenili 
tieto odborné znalosti a pomohli pri ich 
prenose z odvetvia energie vyrábanej z 
fosílnych palív do odvetví energie 
vyrábanej z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkových zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Jakop G. Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; berie na 
vedomie existujúce iniciatívy v oblasti 
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energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

strategických energetických technológií11a 
a vodíka12a a vyzýva na vytvorenie aliancie 
pre energetické technológie založené za 
obnoviteľných zdrojoch a na uznanie 
energetických technológií založených na 
obnoviteľných zdrojoch za strategický 
hodnotový reťazec, ako aj iniciatívu na 
posilnenie procesu a energetickej 
efektívnosti; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala účasť občianskej spoločnosti 
a MSP v týchto alianciách s cieľom zapojiť 
do nich viac členských štátov;

_________________
11a Strategický plán pre energetické 
technológie.
12a  Spoločný podnik pre palivové články a 
vodík; Európska aliancia pre čistý vodík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre nízkouhlíkové 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách a uznala, že sú základom 
európskeho priemyslu, s cieľom zapojiť do 
nich viac členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
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Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

25. berie na vedomie iniciatívy 
zamerané na strategické hodnotové 
reťazce; berie na vedomie vytvorenie 
priemyselných aliancií; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila transparentnú správu 
všetkých aliancií vrátane účasti 
občianskej spoločnosti, mimovládnych 
organizácií a nezávislých expertov, ako aj 
ochranu proti fosílnym a jadrovým 
záujmom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v alianciách 
EÚ s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre dekarbonizované 
energetické technológie; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

25. víta iniciatívy zamerané na 
strategické hodnotové reťazce; vyzýva na 
vytvorenie aliancie pre energetické 
technológie založené na obnoviteľných 
zdrojoch; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala účasť MSP v týchto 
alianciách s cieľom zapojiť do nich viac 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. víta vývoj zachytávania a 
ukladania oxidu uhličitého (CCS) a 
zachytávania, využívania a ukladania 
oxidu uhličitého (CCUS), keď to môže 
byť potrebné na dosiahnutie klimatickej 
neutrality, dosiahnutie záporných emisií 
CCS pri spaľovaní biomasy a zníženie 
emisií tam, kde sú iné primerané 
alternatívy prostredníctvom CCS pri 
emisiách z fosílnych palív, najmä v 
určitých priemyselných procesoch; v tejto 
súvislosti víta návrh Komisie zvolať 
výročné európske fórum CCUS ako 
súčasť priemyselného fóra pre čistú 
energiu s cieľom ďalej skúmať možnosti 
na podporu takýchto projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
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Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyjadruje znepokojenie nad 
zapojením zoskupenia Hydrogen Europe, 
lobistickej skupiny podporujúcej fosílne 
palivá, ktorá pôsobí ako sekretariát 
Európskej aliancie pre čistý vodík; 
odsudzuje nevyvážené zloženie tejto 
aliancie a to, že organizácie občianskej 
spoločnosti, mimovládne organizácie v 
oblasti životného prostredia, nezávislí 
experti, alebo dokonca spoločnosti 
pôsobiace v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie nie sú členmi tejto aliancie; 
označuje túto Európsku alianciu pre čistý 
vodík ako konzorcium lobistov za fosílne 
palivá s environmentálne klamlivou 
reklamou; vyzýva Komisiu, aby túto 
alianciu okamžite zrušila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že stratégia integrácie 
energetického systému je príležitosťou na 
posilnenie vedúceho postavenia priemyslu 
EÚ na celosvetovej úrovni a súvisiaceho 
hodnotového reťazca technológií na 
výrobu čistej energie; domnieva sa, že 
nová priemyselná stratégia by mala 
zahŕňať potenciál integrácie 
energetického systému;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje potenciál vytvárania 
pracovných miest na trhu s energiou z 
obnoviteľných zdrojov a s nízkymi 
emisiami uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. domnieva sa, že EÚ by mala 
podporovať regulačné riešenia v sektore 
vykurovania a právne predpisy v oblasti 
energetickej efektívnosti, ktoré rešpektujú 
rozdiely medzi podmienkami členských 
štátov a najvhodnejšími riešeniami, ktoré 
sú v týchto odvetviach obzvlášť veľké;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. zdôrazňuje význam odvetvia 
obnoviteľných zdrojov energie ako 
strategického sektora s cieľom posilniť 
konkurenčnú výhodu EÚ, dosiahnuť 
dlhodobú odolnosť a zaistiť energetickú 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. zdôrazňuje, že je potrebné uvoľniť 
investície do kľúčových udržateľných 
čistých technológií a že európske 
programy a finančné nástroje, ako sú 
Horizont Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, program InvestEU a inovačný 
fond ETS, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore integrovanejšieho energetického 
systému; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad škrtmi Rady, ktoré sa týkajú týchto 
nástrojov; víta dôležitý projekt spoločného 
európskeho záujmu ako dôležitý 
prostriedok na zvýšenie investícií do 
udržateľných čistých technológií; 
zdôrazňuje, že investície do týchto činností 
by sa mali riadiť taxonómiou 
udržateľného financovania EÚ, aby sa 
zabezpečil ich súlad s cieľom klimatickej 
neutrality;

Or. en



AM\1220002SK.docx 167/168 PE661.966v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 324
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar 
del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. domnieva sa, že väčšia integrácia 
energetického systému aj spotrebitelia 
majú možnosť zohrávať aktívnu úlohu, 
ktorá si vyžaduje dobre fungujúci trh s 
energiou s presnými cenovými signálmi, 
ktoré odrážajú nákladovú efektívnosť 
rôznych technických systémov a emisií 
skleníkových plynov; domnieva sa, že 
súčasné právne predpisy umožňujú v 
niektorých členských štátoch 
nekonkurenčné ceny jadrovej energie, 
ktoré dostatočne nevedú k nákladovo 
efektívnemu prechodu na dekarbonizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 25 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25d. zdôrazňuje, že politika EÚ v 
oblasti klímy a energetická politika musia 
ísť ruka v ruke s vyšším hospodárskym 
rastom; zdôrazňuje, že energetická 
politika musí preto vždy podporovať 
nákladovo efektívne, nízkouhlíkové a 
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spoľahlivé zdroje energie, ktoré zaručia 
prístup priemyslu k energii.

Or. en


