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9. 12. 2015 A8-0341/77 

Pozměňovací návrh  77 

Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že v zájmu úspěšného 

vyvážení vnitřního trhu nejsou zapotřebí 

pouze investice do vzájemného propojení, 

ale mimo jiné i do vnitrostátních soustav, 

elektráren na fosilní paliva vybavených 

zařízením pro zachycování uhlíku a 

nových jaderných elektráren v těch 

členských státech (které o ně projeví 

zájem), protože představují zásadní zdroj 

nízkouhlíkové energie pro pokrytí 

základní výroby, skladovacích kapacit 

(jako jsou například terminály pro 

zkapalněný zemní plyn) a do inteligentních 

sítí, a flexibilní výroby energie, aby bylo 

možné vyřešit otázku zvýšeného množství 

energie vyráběné z obnovitelných a 

rozptýlených zdrojů; 

77. zdůrazňuje, že v zájmu úspěšného 

vyvážení vnitřního trhu nejsou zapotřebí 

pouze investice do vzájemného propojení, 

ale mimo jiné i do inteligentních sítí, 

systémů řízení na straně poptávky a 

kapacit zásobníků elektrické energie, aby 

bylo možné vyřešit otázku zvýšeného 

množství energie vyráběné z obnovitelných 

a rozptýlených zdrojů; zároveň připomíná, 

že je důležité zvážit, zda by technologie 

stejnosměrného proudu s vysokým 

napětím (HVDC) mohly být způsobem, jak 

překonat nestálost obnovitelných zdrojů 

energie; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/78 

Pozměňovací návrh  78 

Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 140 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

140. zdůrazňuje, že jaderná energie by 

měla být podporována v jakékoli podobě 

finančními mechanismy či finančními 

institucemi EU; 

vypouští se 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/79 

Pozměňovací návrh  79 

Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 141 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

141. konstatuje, že jaderná energie je 

jedním z nejdůležitějších příspěvků 

evropského energetického systému 

zajišťujícího nižší emise CO2 při 

současném omezení dovozní závislosti a 

zabezpečujícího stabilní výrobu elektřiny, 

která může zásobovat vnitřní trh a 

poskytovat stabilní základ pro energetický 

systém, do něhož mohou být postupně 

zaváděny obnovitelné zdroje; 

vypouští se 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0341/80 

Pozměňovací návrh  80 

Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 142 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

142. vyzývá členské státy, které postupně 

upouštějí od jaderné energie, aby zaručily 

její nahrazení jiným způsobem výroby 

energie, jenž může ve srovnatelné míře 

přispět k zajištění dodávek energie a ke 

stabilizaci společného systému pro výrobu 

a distribuci; 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


