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3. poziva države članice, naj razvijejo 

dolgoročne energetske strategije z ozirom 

na dolgoročni cilj, da bi se emisije 

toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšale 

za 80 % do 95 %; 

3 poziva države članice, naj razvijejo 

dolgoročne energetske strategije z ozirom 

na dolgoročni cilj, da bi se emisije 

toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšale 

za 80 % do 95 %, podobne napore pa bi 

morali vložiti največji svetovni 

onesnaževalci;  

Or. en 
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15. meni, da energetska unija prinaša 

enoglasno pogajanje s tretjimi državami; 

poziva Komisijo, naj analizira ustreznost in 

možno strukturo prostovoljnega 

mehanizma kolektivnih nakupov ter njegov 

učinek na delovanje notranjega trga za plin, 

podjetja, na katera bo vplival, in njegov 

prispevek k zagotavljanju zanesljive oskrbe 

s plinom; ugotavlja, da je glede na različne 

modele mehanizmov kolektivnih nakupov 

potrebno nadaljnje delo, da bi določili 

najboljši tržni model, ki bi se lahko 

uporabljal za regije EU in zadevne 

dobavitelje ter za pogoje, pod katerimi bi 

lahko začeli z izvajanjem prostovoljnega 

mehanizma kolektivnih nakupov; meni, da 

bi se moralo usklajevanje izhodišč in 

kolektivno nakupovanje plina začeti na 

regionalni ravni; medtem priporoča, da 

Komisija in sekretariat Energetske 

skupnosti podpreta tiste države članice 

oziroma pogodbenice Energetske 

skupnosti, ki želijo prostovoljno skleniti 

energetske pogodbe v skladu s pravnim 

redom notranjega trga EU ter s pravili EU 

in STO o konkurenci, ter da zagotovita 

možnost zaščite poslovno občutljivih 

informacij; poudarja, da morajo energetske 

pogodbe temeljiti na tržnih cenah in 

konkurenci; 

15. meni, da energetska unija prinaša bolj 

usklajen pristop v zvezi s tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj analizira 

ustreznost in možno strukturo 

prostovoljnega mehanizma kolektivnih 

nakupov ter njegov učinek na delovanje 

notranjega trga za plin, podjetja, na katera 

bo vplival, in njegov prispevek k 

zagotavljanju zanesljive oskrbe s plinom; 

ugotavlja, da je glede na različne modele 

mehanizmov kolektivnih nakupov potrebno 

nadaljnje delo, da bi določili najboljši tržni 

model, ki bi se lahko uporabljal za regije 

EU in zadevne dobavitelje ter za pogoje, 

pod katerimi bi lahko začeli z izvajanjem 

prostovoljnega mehanizma kolektivnih 

nakupov; meni, da bi se moralo 

usklajevanje izhodišč in kolektivno 

nakupovanje plina začeti na regionalni 

ravni; medtem priporoča, da Komisija in 

sekretariat Energetske skupnosti podpreta 

tiste države članice oziroma pogodbenice 

Energetske skupnosti, ki želijo 

prostovoljno skleniti energetske pogodbe v 

skladu s pravnim redom notranjega trga 

EU ter s pravili EU in STO o konkurenci, 

ter da zagotovita možnost zaščite poslovno 

občutljivih informacij; poudarja, da morajo 

energetske pogodbe temeljiti na tržnih 

cenah in konkurenci;  
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174. poziva Komisijo, naj zagotovi jasen 

pregled različnih instrumentov financiranja 

in finančnih instrumentov, kot so program 

InvestEU, instrument za povezovanje 

Evrope (projekti skupnega interesa), skladi 

za raziskave in razvoj, strukturni in 

investicijski skladi, instrumenti za 

financiranje pametnih omrežij (ERA-Net 

Plus), program Obzorje 2020, EIB, 

evropski energetski program za oživitev, 

instrument za povezovanje Evrope – 

energetika, program NER 300, 

Raziskovalni sklad za premog in jeklo in 

program Eurogia+, ter razjasni pravila za 

upravičenost za vsakega od teh programov;  

174. poziva Komisijo, naj zagotovi jasen 

pregled različnih instrumentov financiranja 

in finančnih instrumentov, kot so program 

InvestEU, instrument za povezovanje 

Evrope (projekti skupnega interesa), skladi 

za raziskave in razvoj, strukturni in 

investicijski skladi, instrumenti za 

financiranje pametnih omrežij (ERA-Net 

Plus), program Obzorje 2020, EIB, 

evropski energetski program za oživitev, 

instrument za povezovanje Evrope – 

energetika, program NER 300, 

Raziskovalni sklad za premog in jeklo in 

program Eurogia+, ter razjasni pravila za 

upravičenost za vsakega od teh programov, 

ki ne bi smeli diskriminirati tehnologij, ki 

prispevajo k doseganju podnebnih in 

energetskih ciljev EU 2030;  

Or. en 

 

 


