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9. 12. 2015 A8-0341/55 

Pozměňovací návrh  55 

Evžen Tošenovský 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 

dlouhodobé energetické strategie, které by 

vycházely z dlouhodobého cíle, jímž je 

dosažení snížení emisí skleníkových plynů 

o 80–95 % do roku 2050; 

3. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 

dlouhodobé energetické strategie, které by 

vycházely z dlouhodobého cíle, jímž je 

dosažení snížení emisí skleníkových plynů 

o 8095 % do roku 2050, přičemž podobné 

úsilí by měli vynaložit i největší světoví 

znečišťovatelé;  

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/56 

Pozměňovací návrh  56 

Evžen Tošenovský 

za skupinu ECR 

 

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. domnívá se, že energetická unie 

s sebou nese koordinovanější přístup vůči 

třetím zemím; 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 založeny na tržních cenách 
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založeny na tržních cenách a hospodářské 

soutěži; 

a hospodářské soutěži;  

 

  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/57 

Pozměňovací návrh  57 

Evžen Tošenovský 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 174 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

174. vyzývá Komisi, aby předložila 

srozumitelný přehled různých nástrojů pro 

podporu a financování, jako jsou například 

program Invest EU, propojení Evropy 

(projekty společného zájmu), fondy 

v oblasti výzkumu a vývoje, strukturální a 

investiční fondy, nástroje pro financování 

inteligentních sítí (ERA-Net Plus), 

program Horizont 2020, EIB, Evropský 

energetický program pro hospodářské 

oživení (EEPR), Nástroj pro propojení 

Evropy – Energetika (CEF–E), NER300, 

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) a 

Eurogia+, a aby vyjasnila pravidla pro 

způsobilost u každého z těchto programů;  

174. vyzývá Komisi, aby předložila 

srozumitelný přehled různých nástrojů pro 

podporu a financování, jako jsou například 

program Invest EU, propojení Evropy 

(projekty společného zájmu), fondy 

v oblasti výzkumu a vývoje, strukturální a 

investiční fondy, nástroje pro financování 

inteligentních sítí (ERA-Net Plus), 

program Horizont 2020, EIB, Evropský 

energetický program pro hospodářské 

oživení (EEPR), Nástroj pro propojení 

Evropy – Energetika (CEF–E), NER300, 

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) a 

Eurogia+, a aby vyjasnila pravidla pro 

způsobilost u každého z těchto programů, 

která by neměla diskriminovat 

technologie, které přispívají k plnění cílů 

EU v oblasti klimatu a energie pro rok 

2030;  

  

Or. en 

 

 


