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9.12.2015 A8-0341/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s 

dlhodobým cieľom znížiť do roku 2050 

emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % 

vypracovali dlhodobé stratégie pre oblasť 

energetiky; 

3. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s 

dlhodobým cieľom znížiť do roku 2050 

emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % 

vypracovali dlhodobé stratégie pre oblasť 

energetiky, čo by malo byť sprevádzané 

podobným úsilím zo strany najväčších 

svetových znečisťovateľov;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. domnieva sa, že energetická únia 

v sebe zahŕňa rokovania s tretími 

krajinami, v ktorých bude vystupovať 

jednotne; vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu vhodnosti a potenciálnej štruktúry 

dobrovoľného mechanizmu kolektívneho 

nákupu a jeho vplyvu na fungovanie 

vnútorného trhu s plynom, postihnuté 

podniky a jeho prínos k zaručeniu 

bezpečnosti dodávok plynu; konštatuje, že 

vzhľadom na niekoľko modelov 

mechanizmov spoločného nákupu treba 

ďalej pracovať, aby sa mohol určiť najlepší 

trhový model uplatniteľný na regióny a 

príslušných dodávateľov EÚ a na 

podmienky, za ktorých by sa mohol 

zaviesť dobrovoľný mechanizmus 

kolektívneho nákupu; domnieva sa, že 

koordinácia pozícií a kolektívne 

nakupovanie by sa malo začať 

na regionálnej úrovni; prechodne odporúča, 

aby Komisia a sekretariát Energetického 

spoločenstva podporovali tie členské štáty 

EÚ, resp. zmluvné strany Energetického 

spoločenstva, ktoré chcú rokovať o 

energetických zmluvách na základe 

dobrovoľnosti v súlade s acquis EÚ pre 

vnútorný trh, pravidlami EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a pravidlami Svetovej 

obchodnej organizácie, a zabezpečili 

ochranu citlivých obchodných informácií; 

15. domnieva sa, že energetická únia 

v sebe zahŕňa koordinovanejší prístup voči 

tretím krajinám; vyzýva Komisiu, aby 

vykonala analýzu vhodnosti a potenciálnej 

štruktúry dobrovoľného mechanizmu 

kolektívneho nákupu a jeho vplyvu na 

fungovanie vnútorného trhu s plynom, 

postihnuté podniky a jeho prínos k 

zaručeniu bezpečnosti dodávok plynu; 

konštatuje, že vzhľadom na niekoľko 

modelov mechanizmov spoločného nákupu 

treba ďalej pracovať, aby sa mohol určiť 

najlepší trhový model uplatniteľný na 

regióny a príslušných dodávateľov EÚ a na 

podmienky, za ktorých by sa mohol 

zaviesť dobrovoľný mechanizmus 

kolektívneho nákupu; domnieva sa, že 

koordinácia pozícií a kolektívne 

nakupovanie by sa malo začať 

na regionálnej úrovni; prechodne odporúča, 

aby Komisia a sekretariát Energetického 

spoločenstva podporovali tie členské štáty 

EÚ, resp. zmluvné strany Energetického 

spoločenstva, ktoré chcú rokovať o 

energetických zmluvách na základe 

dobrovoľnosti v súlade s acquis EÚ pre 

vnútorný trh, pravidlami EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a pravidlami Svetovej 

obchodnej organizácie, a zabezpečili 

ochranu citlivých obchodných informácií; 

zdôrazňuje, že zmluvy o energii musia byť 
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zdôrazňuje, že zmluvy o energii musia byť 

založené na trhových cenách a 

hospodárskej súťaži; 

založené na trhových cenách a 

hospodárskej súťaži;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 174 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

174. vyzýva Komisiu, aby predložila 

zrozumiteľný prehľad rôznych nástrojov na 

podporu a financovanie, ako sú napríklad 

program Invest EÚ, Nástroj na prepájanie 

Európy, fondy v oblasti výskumu a vývoja, 

štrukturálne a investičné fondy, nástroje na 

financovanie inteligentných sietí (ERA-Net 

Plus), program Horizont 2020, činnosti 

Európskej investičnej banky, Európsky 

program na podporu oživenia hospodárstva 

v oblasti energetiky (EEPR), Nástroj na 

prepájanie Európy - Energetika (CEF-E), 

NER300, Výskumný fond pre uhlie a oceľ 

a Eurogia +, a aby objasnila pravidlá 

oprávnenosti pre každý z týchto 

programov;  

174. vyzýva Komisiu, aby predložila 

zrozumiteľný prehľad rôznych nástrojov na 

podporu a financovanie, ako sú napríklad 

program Invest EÚ, Nástroj na prepájanie 

Európy, fondy v oblasti výskumu a vývoja, 

štrukturálne a investičné fondy, nástroje na 

financovanie inteligentných sietí (ERA-Net 

Plus), program Horizont 2020, činnosti 

Európskej investičnej banky, Európsky 

program na podporu oživenia hospodárstva 

v oblasti energetiky (EEPR), Nástroj na 

prepájanie Európy - Energetika (CEF-E), 

NER300, Výskumný fond pre uhlie a oceľ 

a Eurogia +, a aby objasnila pravidlá 

oprávnenosti pre každý z týchto 

programov, ktoré by nemali byť 

diskriminačné vo vzťahu k technológiám 

prispievajúcim k plneniu cieľov EÚ v 

oblasti klímy a energetiky na rok 2030;  

Or. en 

 

 


