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Pozmeňujúci návrh 33
Marc Botenga, Mick Wallace
v mene skupiny The Left

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Závery zo zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. marca 2022 vrátane aktuálneho vývoja vojny 
proti Ukrajine a sankcií EÚ proti Rusku a ich vykonávania

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 16

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. opätovne zdôrazňuje význam 
diverzifikácie energetických zdrojov, 
technológií a trás dodávok, ako aj ďalších 
investícií do energetickej účinnosti, 
obnoviteľných zdrojov energie, riešení na 
skladovanie plynu a elektrickej energie a 
udržateľných dlhodobých investícií v 
súlade s Európskou zelenou dohodou; 
zdôrazňuje význam zabezpečenia dodávok 
energie od obchodných partnerov EÚ 
prostredníctvom existujúcich a budúcich 
dohôd o voľnom obchode s cieľom ďalej 
znižovať závislosť EÚ od Ruska, najmä 
pokiaľ ide o suroviny; okrem toho žiada, 
aby sa na úrovni EÚ vytvorili spoločné 
strategické energetické rezervy a 
mechanizmy nákupu v oblasti energetiky s 
cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť a 
zároveň znížiť vonkajšiu energetickú 
závislosť a nestálosť cien; vyzýva na začatie 
prác na vytvorení plynovej únie založenej 
na spoločnom nákupe plynu členskými 
štátmi;

16. opätovne zdôrazňuje význam 
diverzifikácie energetických zdrojov, 
technológií a trás dodávok, ako aj ďalších 
investícií do energetickej účinnosti, 
obnoviteľných zdrojov energie, riešení na 
skladovanie plynu a elektrickej energie a 
udržateľných dlhodobých investícií v 
súlade s Európskou zelenou dohodou; 
zdôrazňuje význam zabezpečenia dodávok 
energie od obchodných partnerov EÚ 
prostredníctvom existujúcich a budúcich 
dohôd o voľnom obchode s cieľom ďalej 
znižovať závislosť EÚ od Ruska, najmä 
pokiaľ ide o suroviny; okrem toho žiada, 
aby sa na úrovni EÚ vytvorili spoločné 
strategické energetické rezervy a 
mechanizmy nákupu v oblasti energetiky s 
cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť a 
zároveň znížiť vonkajšiu energetickú 
závislosť a nestálosť cien; vyzýva na začatie 
prác na vytvorení plynovej únie založenej 
na spoločnom nákupe plynu členskými 
štátmi; vyzýva členské štáty, aby dotknutým 
osobám poskytli primeranú ochranu pred 
energetickou chudobou (plyn, ropa 
a elektrina) a nedostatkom potravín; 
vyzýva členské štáty, aby tieto opatrenia 
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financovali prostredníctvom ambiciózneho 
zdanenia neočakávaných ziskov 
energetických spoločností;

Or. en


