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9. 12. 2015 A8-0341/11 

Pozměňovací návrh  11 

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 AH 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AH. vzhledem k tomu, že jednotný trh 

s energií, který by byl ekonomicky 

i fyzicky integrovanější, by mohl díky 

vyšší efektivitě přinést významné úspory; 

AH. vzhledem k tomu, že jednotný trh s 

energií, který by byl fyzicky 

integrovanější, by mohl díky vyšší 

efektivitě přinést významné úspory; 

  

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

Pozměňovací návrh  12 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické 

unie s pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu“; bere na vědomí, že 

Komise vyzdvihla pět pilířů energetické 

unie; trvá na tom, že politiky realizované 

v rámci těchto pilířů musí vždy přispívat 

k zajišťování bezpečnosti dodávek 

energie, dekarbonizaci a dlouhodobé 

udržitelnosti hospodářství a musí rovněž 

zajišťovat finančně dostupné 

a konkurenceschopné ceny za energie; 

1. bere na vědomí sdělení Komise s 

názvem „Rámcová strategie k vytvoření 

odolné energetické unie s pomocí 

progresivní politiky v oblasti změny 

klimatu“; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/13 

Pozměňovací návrh  13 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že všechny legislativní návrhy, 

které jsou součástí energetické unie, budou 

předkládány v souladu s řádným 

legislativním postupem, tj. 

s plnohodnotným zapojením Evropského 

parlamentu a se zajištěním účinného 

demokratického dohledu; očekává, že 

rámec řízení energetické unie pro období 

po roce 2020 bude ambiciózní, spolehlivý, 

transparentní, demokratický, bude plně 

podporovat začlenění Evropského 

parlamentu a zajistí naplnění cílů 

v oblasti klimatu a energetiky pro rok 

2030, zejména pak plným provedením, 

vymáháním a aktualizací stávajících 

právních předpisů v oblasti klimatu 

a energetiky; žádá Komisi, aby 

každoročně předkládala zprávu 

o zavádění energetické unie, včetně 

podrobných informací o provádění 

právních předpisů v oblasti energetiky 

a pokroku v naplňování cílů pro léta 2020 

a 2030, aniž by tím byly dotčeny ostatní 

povinnosti týkající se podávání zpráv, 

a aby vypracovala a aktualizovala soubor 

klíčových ukazatelů, jež mají být součástí 

zprávy a na jejichž základě by mělo být 

možné posoudit pokrok v otázce 

energetické unie; příslušné ukazatele by 

mohly mimo jiné zahrnovat propojovací 

2. zamítá model správy energetické unie 

vykonstruovaný Komisí, neboť jeho cílem 

je převést na EU výlučné pravomoci 

členských států, které jsou zakotveny 

v článku 194 SFEU; dále konstatuje, že 

tento model správy, který je replikou 

evropského semestru, bude velmi 

pravděpodobně rozmnožovat 

nejvýznamnější politické konflikty mezi 

členskými státy, které je způsobily; vyzývá 

Komisi, aby zajistila, že všechny 

legislativní návrhy, které jsou součástí 

energetické unie, budou předkládány 

v souladu s řádným legislativním 

postupem, tj. s plnohodnotným zapojením 

Evropského parlamentu a se zajištěním 

účinného demokratického dohledu; 
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kapacitu, integraci trhu, omezení dovozu 

energie, úroveň diverzifikace, ceny 

energie a náklady na energii, rozvoj 

výroby energie v komunitním a lokálním 

vlastnictví a úroveň energetické chudoby 

a zranitelnosti; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/14 

Pozměňovací návrh  14 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. domnívá se, že rozvoj energetické 

infrastruktury s cílem zajistit kontinuitu a 

bezpečnost dodávek energie v EU by měl 

být realizován bez ohledu na politické 

předsudky a měl by být posuzován na 

základě nákladnosti a bezpečnosti 

dodávek energie; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/15 

Pozměňovací návrh  15 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 

EU ukončila izolaci členských států 

a regionů vůči vnitřnímu trhu s energií, 

která se prokázala při zátěžových testech 

týkajících se plynu, které provedla Komise; 

v této souvislosti vyzývá Komisi, aby tyto 

testy prováděla pravidelně; domnívá se, že 

EU by měla přednostně pomáhat těmto 

nejzranitelnějším zemím diverzifikovat 

jejich zdroje a trasy pro dodávky energie; 

vyzývá v této souvislosti členské státy 

a Komisi, aby bezodkladně provedly 

doporučení zátěžových testů týkajících se 

plynárenské soustavy; doporučuje, aby 

Komise zvážila provedení zátěžových testů 

týkajících se přenosové soustavy elektřiny 

s cílem získat přehled o celkové odolnosti 

trhu s energií; zdůrazňuje, že tyto zátěžové 

testy by měly ukázat zejména stav, 

kapacitu a odolnost celé vnitrostátní 

přenosové soustavy a současně i úroveň 

kapacity přeshraničního propojení a že 

následná doporučení vypracovaná na 

základě těchto zátěžových testů musí 

zahrnovat úplné posouzení dopadu 

vnitrostátních plánů i unijních cílů pro 

řešení veškerých z nich vyplývajících 

opatření; 

12. zdůrazňuje, že je důležité ukončit 

izolaci členských států a regionů vůči 

vnitřnímu trhu s energií, která se prokázala 

při zátěžových testech týkajících se plynu, 

které provedla Komise; vyzývá v této 

souvislosti členské státy a Komisi, aby 

bezodkladně provedly doporučení 

zátěžových testů týkajících se plynárenské 

soustavy; doporučuje, aby Komise zvážila 

provedení zátěžových testů týkajících se 

přenosové soustavy elektřiny s cílem získat 

přehled o celkové odolnosti trhu s energií; 

zdůrazňuje, že tyto zátěžové testy by měly 

ukázat zejména stav, kapacitu a odolnost 

celé vnitrostátní přenosové soustavy 

a současně i úroveň kapacity 

přeshraničního propojení a že následná 

doporučení vypracovaná na základě těchto 

zátěžových testů musí zahrnovat úplné 

posouzení dopadu vnitrostátních plánů pro 

řešení veškerých z nich vyplývajících 

opatření; 
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9. 12. 2015 A8-0341/16 

Pozměňovací návrh  16 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  12a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

nerozdělovala stávající dobře fungující a 

likvidní nabídkové zóny, které přinášejí 

výhody jak pro producenty, tak pro 

spotřebitele;  je toho názoru, že rakousko-

německá cenová zóna je příkladem dobře 

osvědčené zóny, která by neměla být 

rozdělována, ale podporována; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby při rozhodování brala 

v úvahu nejen stanovisko a mandát 

agentury ACER, ale i širší dopady a 

přínosy, které široká nabídková zóna má 

pro energetickou bezpečnost, spotřebitele 

a producenty; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/17 

Pozměňovací návrh  17 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. v souvislosti s budoucí energetickou 

unií konstatuje, že kvantitativní 

a kvalitativní bezpečnost dodávek energie 

a konkurenceschopnost patří 

k nejnaléhavějším otázkám, které od 

členských států vyžadují, aby na úrovni 

EU zlepšily koordinaci a spolupráci se 

svými sousedy při vypracovávání svých 

energetických politik; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by bylo 

možné zlepšit stávající architekturu 

vnitrostátních preventivních opatření 

a opatření reagujících na mimořádné 

události na regionální a unijní úrovni; 

13. v souvislosti s budoucí energetickou 

unií konstatuje, že kvantitativní 

a kvalitativní bezpečnost dodávek energie 

a konkurenceschopnost patří 

k nejnaléhavějším otázkám, které od 

členských států vyžadují, aby zlepšily 

spolupráci se svými sousedy při 

vypracovávání svých energetických politik; 

v této souvislosti vyzývá členské státy, aby 

posoudily, jak by bylo možné zlepšit 

stávající architekturu vnitrostátních 

preventivních opatření a opatření 

reagujících na mimořádné události na 

regionální úrovni; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/18 

Pozměňovací návrh  18 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. má za to, že vnitrostátní kapacitní 

mechanismy by měly být používány pouze 

jako poslední možnost, jakmile byly 

zváženy všechny ostatní možnosti, jako 

například posílení propojení se sousedními 

zeměmi, opatření na straně poptávky a jiné 

formy integrace regionálního trhu; 

14. má za to, že vnitrostátní kapacitní 

mechanismy by neměly být používány, 

pokud jsou k dispozici jiné možnosti, jako 

například posílení propojení se sousedními 

zeměmi, opatření na straně poptávky a jiné 

formy integrace regionálního trhu; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/19 

Pozměňovací návrh  19 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. domnívá se, že energetická unie 

s sebou nese jednotné vystupování při 

jednáních s třetími zeměmi; vyzývá 

Komisi, aby provedla analýzu vhodnosti 

a potenciální struktury dobrovolného 

mechanismu pro kolektivní nakupování, 

jeho dopadu na fungování vnitřního trhu 

s plynem a na dotčené podniky a jeho 

přínosu k zajištění bezpečnosti dodávek 

plynu; konstatuje, že vzhledem k tomu, že 

existuje několik modelů mechanismu pro 

kolektivní nakupování, je třeba se touto 

otázkou dále zabývat a určit nejlepší tržní 

model vhodný pro dotčené regiony EU 

a dodavatele a také podmínky, za nichž lze 

dobrovolný mechanismus pro kolektivní 

nakupování zavést; domnívá se, že 

koordinace stanovisek a kolektivní 

nakupování plynu by měly být zahájeny na 

regionální úrovni; mezitím doporučuje, aby 

Komise a sekretariát energetického 

společenství podporovaly ty členské státy 

EU a smluvní strany energetického 

společenství, které si přejí sjednat smlouvy 

o energii na dobrovolném základě 

v souladu s acquis EU pro vnitřní trh 

a pravidly EU a Světové obchodní 

organizace v oblasti hospodářské soutěže, 

a zajistily ochranu informací, jež mají 

z obchodního hlediska citlivou povahu; 

zdůrazňuje, že smlouvy o energii musí být 

15. opakuje, že jakýkoli závazný kolektivní 

mechanismus nakupování na úrovni EU i 

jakákoli úloha Komise při mezivládním 

vyjednávání nebo uzavírání mezivládních 

dohod je v rozporu s článkem 194 SFEU;  

domnívá se, že koordinace stanovisek 

a kolektivní nakupování plynu by měly být 

zahájeny na regionální úrovni; mezitím 

doporučuje, aby Komise a sekretariát 

energetického společenství podporovaly ty 

členské státy EU a smluvní strany 

energetického společenství, které si přejí 

sjednat smlouvy o energii na dobrovolném 

základě; 
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založeny na tržních cenách a hospodářské 

soutěži; 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/20 

Pozměňovací návrh  20 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyjadřuje znepokojení nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a možnými dopady 

na energetickou bezpečnost a diverzifikaci 

dodávek a zásadu solidarity mezi 

členskými státy; v souvislosti 

s probíhajícími třístrannými rozhovory 

mezi EU, Ukrajinou a Ruskem zdůrazňuje, 

že je nezbytné zajistit dlouhodobé dodávky 

energie na Ukrajinu a přes Ukrajinu; 

19. souhlasí s navrhovaným 

zdvojnásobením kapacity plynovodu 

Nordstream a možnými dopady na 

energetickou bezpečnost a diverzifikaci 

dodávek a zásadu solidarity mezi 

členskými státy; v souvislosti 

s probíhajícími třístrannými rozhovory 

mezi EU, Ukrajinou a Ruskem zdůrazňuje, 

že je nezbytné zajistit diverzifikaci tras pro 

dlouhodobé dodávky energie na Ukrajinu a 

do Běloruska a přes Ukrajinu, Bělorusko, 

Baltské a Černé moře; 

  

Or. en 

 

 


