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9. 12. 2015 A8-0341/1 

Pozměňovací návrh  1 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že energetická unie by 

měla být novým energetickým modelem 

pro Evropu založeným na horizontálních 

legislativních základech a silných cílech; 

vzhledem k tomu, že správa energetické 

unie musí být transparentní a musí 
zajišťovat stabilní rámec a zapojovat 

Evropský parlament do rozhodovacího 

procesu, přičemž je nutno posilovat úlohu 

místních orgánů a občanů; 

F. vzhledem k tomu, že energetická unie by 

měla zajišťovat stabilní rámec a zapojovat 

vnitrostátní parlamenty do rozhodovacího 

procesu, přičemž je nutno posilovat úlohu 

místních orgánů a občanů; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/2 

Pozměňovací návrh  2 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že cíl odolné 

energetické unie, jejíž jádro spočívá na 

ambiciózní politice v oblasti klimatu, má 
zajistit přechod k novému energetickému 

modelu, který umožní domácnostem 

a podnikům vyrábět a spotřebovávat 

bezpečnou, udržitelnou, 

konkurenceschopnou a dostupnou energii; 

I. vzhledem k tomu, že cílem odolné 

energetické unie je zajistit rámec, který 

umožní domácnostem a podnikům vyrábět 

a spotřebovávat bezpečnou, 

konkurenceschopnou a dostupnou energii; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/3 

Pozměňovací návrh  3 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že je nutno v rámci 

energetické unie řešit otázku energetické 

chudoby, a to posílením zranitelných 

spotřebitelů, zlepšením energetické 

účinnosti pro nejzranitelnější subjekty 

a vyvíjením opatření, díky nimž bude 

energie pro osoby v nouzi dostupnější; 

J. vzhledem k tomu, že členské státy musí 

řešit otázku energetické chudoby, a to 

posílením zranitelných spotřebitelů, 

zlepšením energetické účinnosti pro 

nejzranitelnější subjekty a vyvíjením 

opatření, díky nimž bude energie pro osoby 

v nouzi dostupnější; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/4 

Pozměňovací návrh  4 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že vize energetické 

unie pro budoucnost musí být taková, aby 

v ní členské státy uznávaly svou 

vzájemnou závislost při zajišťování 

bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 

energie pro své občany, přičemž Evropská 

unie by se měla opírat o skutečnou 

solidaritu a důvěru a vyjadřovat se 

k celosvětovým otázkám jedním hlasem; 

vzhledem k tomu, že každý členský stát má 

tudíž povinnost pojmout energetickou 

účinnost a snížení poptávky po energii 

jako prioritu, aby zajistil energetickou 

bezpečnost pro EU a její členské státy jako 

celek; 

L. vzhledem k tomu, že vize energetické 

unie pro budoucnost musí být taková, aby 

v ní členské státy uznávaly svou 

vzájemnou závislost při zajišťování 

bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 

energie pro své občany, přičemž Evropská 

unie by se měla opírat o důvěru, aniž by 

byla dotčena svrchovanost členských 

států, pokud jde o rozhodování o jejich 

skladbě zdrojů energie; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/5 

Pozměňovací návrh  5 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že politiky EU 

v oblasti energetiky a klimatu se musí 

vzájemně doplňovat a jejich cíle se musí 

navzájem podporovat; vzhledem k tomu, 

že energetická unie by proto měla 

doplňovat cíle reindustrializace Evropy 

a růstu, podporovat přechod 

k udržitelnému hospodářství, které je do 

značné míry založené na energetické 

účinnosti a obnovitelné energii, což posílí 

globální konkurenceschopnost evropského 

hospodářství a zároveň efektivně zabrání 

úniku uhlíku; 

M. vzhledem k tomu, že energetická unie 

by měla doplňovat cíle reindustrializace 

a růstu EU, což posílí globální 

konkurenceschopnost hospodářství EU 

a zároveň efektivně zabrání úniku uhlíku; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/6 

Pozměňovací návrh  6 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že mnoho zemí je do 

velké míry odkázáno na jediného 

dodavatele, což by mohlo vést k jejich 

zranitelnosti při narušení dodávek; 

P. vzhledem k tomu, že některé členské 

státy jsou do velké míry odkázány na 

jediného dodavatele, což by mohlo vést 

k jejich zranitelnosti při narušení dodávek; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/7 

Pozměňovací návrh  7 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že důležitou součástí 

ruské zahraniční politiky je vyvíjet 

a realizovat strategii týkající se 

strategických zdrojů, zejména ropy 

a zemního plynu, s cílem vyvíjet politický 

tlak na ostatní země; konstatuje, že k tomu 

došlo u řady sousedních zemí a u několika 

členských států Evropské unie; 

R. vzhledem k tomu, že důležitou součástí 

zahraniční politiky zemí vyvážejících 

energii je vyvíjet a realizovat strategii 

týkající se strategických zdrojů, zejména 

ropy a zemního plynu, s cílem vyvíjet 

politický tlak na ostatní země;  

 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/8 

Pozměňovací návrh  8 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že politika v oblasti 

energetické bezpečnosti se musí zabývat 

potřebou stabilních dodávek z různých 

energetických zdrojů, které evropskému 

hospodářství zajistí energii nezbytnou pro 

dopravu, průmysl a bydlení způsobem, jenž 

podporuje konkurenceschopnost a politiku 

v oblasti klimatu, a současně musí 

minimalizovat závislost na těch, kteří se 

cíleně rozhodli využívat energetické zdroje 

k vlastním politickým cílům a k tomu, aby 

ovlivnili politický vývoj v ostatních 

zemích; 

U. vzhledem k tomu, že politika v oblasti 

energetické bezpečnosti se musí zabývat 

potřebou stabilních dodávek z různých 

energetických zdrojů, které hospodářství 

EU zajistí energii nezbytnou pro dopravu, 

průmysl a bydlení způsobem, jenž 

podporuje konkurenceschopnost, 

a současně musí minimalizovat závislost na 

těch, kteří se cíleně rozhodli využívat 

energetické zdroje k vlastním politickým 

cílům a k tomu, aby ovlivnili politický 

vývoj v ostatních zemích; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/9 

Pozměňovací návrh  9 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

W. vzhledem k tomu, že v letech 2006 

a 2009 vedly spory mezi Ruskem 

a Ukrajinou jakožto tranzitní zemí 

k vážným výpadkům dodávek do řady zemí 

EU; vzhledem k tomu, že tyto výpadky 

svědčí o tom, že dosud přijatá opatření jsou 

nedostatečná k odstranění závislosti 

Evropy na ruském plynu; 

W. vzhledem k tomu, že v letech 2006 a 

2009 vedly spory mezi Ruskem a 

Ukrajinou coby tranzitní zemí k vážným 

výpadkům dodávek do řady členských 

států EU; vzhledem k tomu, že tyto 

výpadky svědčí o tom, že dosud přijatá 

opatření jsou nedostatečná k odstranění 

neoprávněného přivlastnění plynu 

určeného členským státům EU Ukrajinou; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/10 

Pozměňovací návrh  10 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k tomu, že pouze do odvětví 

energie je zapotřebí investovat do roku 

2020 přes jeden bilion EUR a vzhledem 

k tomu, že u každého eura 

neinvestovaného do energetické 

infrastruktury do roku 2020 bude po roce 

2020 k dosažení téhož cíle zapotřebí 4,30 

EUR, což by nepřípustně zatížilo budoucí 

generace; 

Y. vzhledem k tomu, že vysoké ceny 

energie v členských státech EU jsou 

způsobeny zejména zdaněním 

konvenčních zdrojů energie a poplatky za 

tyto zdroje určenými k subvencování 

obnovitelných zdrojů energie;  

Or. en 

 

 


