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Pozmeňujúci návrh  37 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 62 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
uprednostnila geopolitickú nezávislosť EÚ 
prostredníctvom jednotnej rokovacej 
pozície EÚ voči tretím krajinám, a to 
aj prostredníctvom včasnej revízie 
nariadenia o bezpečnosti dodávky plynu a 
rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky; zdôrazňuje význam cenovej 
dostupnosti, udržateľnosti a bezpečnosti 
dodávok energie; zdôrazňuje právo 
každého členského štátu zvoliť si 
kombináciu zdrojov energie; 

62. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
uprednostnila geopolitickú nezávislosť EÚ 
prostredníctvom jednotnej rokovacej 
pozície EÚ voči tretím krajinám, a to 
aj prostredníctvom včasnej revízie 
nariadenia o bezpečnosti dodávky plynu a 
rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky; zdôrazňuje význam cenovej 
dostupnosti, udržateľnosti a bezpečnosti 
dodávok energie; zdôrazňuje, že hoci 
zmluva zaručuje právo každého členského 
štátu zvoliť si kombináciu zdrojov energie, 
regionálna spolupráca (napríklad v 

regióne Baltského mora,  v oblasti 

juhovýchodnej Európy, v oblasti strednej 

a západnej Európy a v regióne Severného 

mora) by umožnila dosiahnuť úsporu 

nákladov a výhody pre európsky 

energetický systém; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 56 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. zdôrazňuje skutočnosť, že energetická 
únia sa dá dosiahnuť dôsledným i 
opatreniami EÚ v týchto oblastiach: 
konkurencieschopný vnútorný trh s 
energiou, silný európsky systém riadenia, 
výskum a inovácie, nové investície na 
zlepšenia cezhraničnej infraštruktúry a 
prepojení udržateľnosti a bezpečnosti s 
prechodom v oblasti energetiky, ktoré 
podporia rast a tvorbu pracovných miest a 
v dlhodobom horizonte ponúknu dostupné 
ceny energie pre domácnosti a priemysel, a 
tým predchádzať chudobe a odstraňovať 
ju; 

56. zdôrazňuje skutočnosť, že energetická 
únia sa dá dosiahnuť dôsledným i 
opatreniami EÚ v týchto oblastiach: 
konkurencieschopný vnútorný trh s 
energiou, silný európsky systém riadenia, 
výskum a inovácie, nové investície na 
zlepšenia cezhraničnej infraštruktúry a 
prepojení udržateľnosti a bezpečnosti s 
prechodom v oblasti energetiky, ktoré 
podporia rast a tvorbu pracovných miest a 
v dlhodobom horizonte ponúknu dostupné 
náklady na energiu pre domácnosti a 
priemysel, a tým predchádzať chudobe a 
odstraňovať ju; 

Or. en 

 
 


