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Pozměňovací návrh  37 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016  

Společný návrh usnesení 

Bod 62 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. naléhavě vybízí Komisi, aby rovněž 

upřednostňovala geopolitickou nezávislost 

EU prostřednictvím sjednocených 

vyjednávacích postojů EU vůči třetím 

zemím, a to i prostřednictvím včasné revize 

nařízení o bezpečnosti dodávek plynu 

a rozhodnutí o vytvoření mechanismu pro 

výměnu informací v souvislosti 

s mezivládními energetickými dohodami; 

zdůrazňuje důležitost finanční dostupnosti, 

udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 

energie; zdůrazňuje právo každého 

členského státu rozhodovat o vlastní 

skladbě zdrojů energie; 

62. naléhavě vybízí Komisi, aby rovněž 

upřednostňovala geopolitickou nezávislost 

EU prostřednictvím sjednocených 

vyjednávacích postojů EU vůči třetím 

zemím, a to i prostřednictvím včasné revize 

nařízení o bezpečnosti dodávek plynu 

a rozhodnutí o vytvoření mechanismu pro 

výměnu informací v souvislosti 

s mezivládními energetickými dohodami; 

zdůrazňuje důležitost finanční dostupnosti, 

udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 

energie; zdůrazňuje, že ačkoli je právo 

každého členského státu rozhodovat 

o vlastní skladbě zdrojů energie zaručeno 

Smlouvou, regionální spolupráce (např. 

v Pobaltí, v oblasti jihovýchodní Evropy a 

v oblasti Severního moře) by umožnila 

úsporu nákladů a byla by prospěšná pro 

evropský energetický systém; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  38 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016  

Společný návrh usnesení 

Bod 56 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje skutečnost, že energetické 

unie lze dosáhnout prostřednictvím 

posílené činnosti EU v následujících 

oblastech: konkurenční vnitřní trh 

s energií, posílený evropský systém správy, 

výzkum a inovace, nové investice do 

zdokonalování přeshraniční infrastruktury 

a propojení, které by přinesly větší 

udržitelnost a bezpečnost při směřování 

k energetickému přechodu, který posílí růst 

a vytváření pracovních míst a, 

v dlouhodobém horizontu, nabídne 

finančně dostupné ceny energie pro 

domácnosti a průmysl, čímž bude 

předcházet tzv. energetické chudobě 

a tento problém bude také řešit; 

56. zdůrazňuje skutečnost, že energetické 

unie lze dosáhnout prostřednictvím 

posílené činnosti EU v následujících 

oblastech: konkurenční vnitřní trh 

s energií, posílený evropský systém správy, 

výzkum a inovace, nové investice do 

zdokonalování přeshraniční infrastruktury 

a propojení, které by přinesly větší 

udržitelnost a bezpečnost při směřování 

k energetickému přechodu, který posílí růst 

a vytváření pracovních míst a, 

v dlouhodobém horizontu, nabídne 

finančně dostupné náklady na energie pro 

domácnosti a průmysl, čímž bude 

předcházet tzv. energetické chudobě 

a tento problém bude také řešit; 

Or. en 

 

 


