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Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE
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Delovni program Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 62
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj prednostno
obravnava geopolitično neodvisnost EU
prek enotnih stališč v pogajanjih s tretjimi
državami, vključno s pravočasno revizijo
uredbe o zanesljivi oskrbi s plinom ter
sklepa, s katerim se vzpostavi mehanizem
za izmenjavo informacij v zvezi z
medvladnimi sporazumi na področju
energetike; poudarja pomen cenovno
dostopne, trajnostne in varne oskrbe z
energijo; poudarja pravico vsake države
članice, da izbere lastno kombinacijo
energetskih virov;

62. poziva Komisijo, naj prednostno
obravnava geopolitično neodvisnost EU
prek enotnih stališč v pogajanjih s tretjimi
državami, vključno s pravočasno revizijo
uredbe o zanesljivi oskrbi s plinom ter
sklepa, s katerim se vzpostavi mehanizem
za izmenjavo informacij v zvezi z
medvladnimi sporazumi na področju
energetike; poudarja pomen cenovno
dostopne, trajnostne in varne oskrbe z
energijo; poudarja, da pravico vsake
države članice, da izbere lastno
kombinacijo energetskih virov zagotavlja
Pogodba, vseeno pa bi regionalno
sodelovanje (npr. v baltski regiji,
jugovzhodni evropski regiji,
srednjeevropski in zahodnoevropski regiji
ter na območju Severnega morja)
omogočilo prihranek pri stroških in
koristi za evropski energetski sistem;
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Odstavek 56
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

56. poudarja dejstvo, da je energijsko unijo
mogoče doseči z okrepljenimi ukrepi EU
na naslednjih področjih: konkurenčni
notranji trg z energijo, močan evropski
sistem upravljanja, raziskave in inovacije,
nove naložbe v izboljšanje čezmejne
infrastrukture in povezovalni daljnovodi,
saj bodo zagotovili trajnost in varnost
energetskega prehoda, ki bo okrepil rast in
ustvarjanje delovnih mest ter dolgoročno
zagotovil cenovno dostopno energijo za
gospodinjstva in industrijo ter tako
preprečil in zmanjšal energijsko revščino;

56. poudarja dejstvo, da je energijsko unijo
mogoče doseči z okrepljenimi ukrepi EU
na naslednjih področjih: konkurenčni
notranji trg z energijo, močan evropski
sistem upravljanja, raziskave in inovacije,
nove naložbe v izboljšanje čezmejne
infrastrukture in povezovalni daljnovodi,
saj bodo zagotovili trajnost in varnost
energetskega prehoda, ki bo okrepil rast in
ustvarjanje delovnih mest ter dolgoročno
zagotovil stroškovno dostopno energijo za
gospodinjstva in industrijo ter tako
preprečil in zmanjšal energijsko revščino;
Or. en
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