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9.12.2015 A8-0341/11 

Predlog spremembe  11 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AH 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AH. ker bi se učinkovitost bistveno 

povečala, če bi bil enotni trg z energijo 

ekonomsko in fizično bolj povezan; 

AH. ker bi se učinkovitost bistveno 

povečala, če bi bil enotni trg z energijo 

fizično bolj povezan; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Predlog spremembe  12 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 

naslovom „Okvirna strategija za trdno 

energetsko unijo s podnebno politiko, 

usmerjeno v prihodnost“; je seznanjen s 

petimi stebri energetske unije, ki jih je 

predstavila Komisija; vztraja, da morajo 

politike, sprejete v skladu s temi stebri, 

vedno prispevati k zagotavljanju 

zanesljive oskrbe z energijo, razogljičenja, 

dolgoročne trajnosti gospodarstva ter 

dostopnih in konkurenčnih cen energije; 

1. je seznanjen s sporočilom Komisije z 

naslovom „Okvirna strategija za trdno 

energetsko unijo s podnebno politiko, 

usmerjeno v prihodnost“; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Predlog spremembe  13 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da bodo vsi zakonodajni 

predlogi, ki oblikujejo energetsko unijo, 

obravnavani po rednem zakonodajnem 

postopku, s čimer bo Parlament v celoti 

udeležen v postopku sprejemanja in bo 

zagotovljen dejanski demokratični nadzor; 

pričakuje, da bo okvir upravljanja za 

energetsko unijo po letu 2020 ambiciozen, 

zanesljiv, pregleden in demokratičen, da 

bo Parlament v celoti udeležen pri 

njegovem sprejemanju ter da bodo 

podnebni in energetski cilji za leto 2030 

doseženi, zlasti z doslednim izvajanjem, 

uveljavljanjem in posodabljanjem 

obstoječe podnebne in energetske 

zakonodaje; poziva Komisijo, naj ne glede 

na druge obveznosti poročanja vsako leto 

predstavi poročilo o izvajanju energetske 

unije, vključno s podrobnostmi glede 

izvajanja energetske zakonodaje in 

napredka pri uresničevanju ciljev za leti 

2020 in 2030, naj oblikuje in posodablja 

sklop ključnih kazalnikov, ki naj bodo 

vključeni v poročilu, ter naj omogoči 

oceno napredka pri uresničevanju 

energetske unije; poudarja, da bi lahko 

navedeni kazalniki med drugim 

vključevali povezovalno zmogljivost, 

povezanost trgov, zmanjšanje uvoza 

energije, ravni diverzifikacije, cene in 

2. zavrača model upravljanja energetske 

unije, ki si ga je zamislila Komisija, saj si 

ta prizadeva, da bi na EU prenesli 

izključne pristojnosti držav članic, ki so 

zapisane v členu 194 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije; nadalje ugotavlja, da bi 

tako upravljanje, ki posnema evropski 

semester, verjetno ponovno obudilo 

pomembnejše politične spore med 

državami članicami, ki jih je povzročil 

evropski semester; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bodo vsi zakonodajni 

predlogi, ki oblikujejo energetsko unijo, 

obravnavani po rednem zakonodajnem 

postopku, s čimer bo Parlament v celoti 

udeležen v postopku sprejemanja in bo 

zagotovljen dejanski demokratični nadzor; 
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stroške energije, razvoj proizvodnih 

zmogljivosti v lasti skupnosti in lokalnih 

akterjev ter ravni energetske revščine in 

ranljivosti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Predlog spremembe  14 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. meni, da bi se bilo treba razvoja 

energetske infrastrukture, katere cilj je 

zagotoviti stalnost in zanesljivost dobave v 

EU, lotiti brez političnih predsodkov, in da 

bi ga bilo treba oceniti na podlagi stroškov 

in zanesljivosti dobave; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Predlog spremembe  15 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je za EU izjemno 

pomembno, da se konča ločenost nekaterih 

držav članic in regij od notranjega 

energetskega trga, kot so pokazali stresni 

testi za plin, ki jih je opravila Komisija; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj redno 

izvaja tovrstne teste; meni, da bi morala 

EU prednostno pomagati najranljivejšim 

državam diverzificirati svoje vire in 

dobavne poti; v zvezi s tem poziva države 

članice in Komisijo, naj nemudoma 

začnejo izvajati priporočila stresnih testov 

plinskega omrežja; priporoča, da Komisija 

razmisli o izvedbi stresnih testov za 

električno energijo, da bi dobili celovit 

pregled odpornosti energetskega trga; 

poudarja, da bi morali taki stresni testi 

ugotavljati zlasti stanje, zmogljivost in 

trpežnost celotnega nacionalnega 

prenosnega omrežja ter raven medsebojne 

povezanosti in zmogljivosti čezmejnih 

povezav; poudarja tudi, da morajo 

nadaljnja priporočila na podlagi teh 

stresnih testov vsebovati celovite ocene 

učinka tako za nacionalne načrte kot za 

cilje Unije, ki bi obravnavali morebitne 

ukrepe, sprejete na tej podlagi; 

12. poudarja, da je pomembno, da se konča 

ločenost nekaterih držav članic in regij od 

notranjega energetskega trga, kot so 

pokazali stresni testi za plin, ki jih je 

opravila Komisija; v zvezi s tem poziva 

države članice in Komisijo, naj nemudoma 

začnejo izvajati priporočila stresnih testov 

plinskega omrežja; priporoča, da Komisija 

razmisli o izvedbi stresnih testov za 

električno energijo, da bi dobili celovit 

pregled odpornosti energetskega trga; 

poudarja, da bi morali taki stresni testi 

ugotavljati zlasti stanje, zmogljivost in 

trpežnost celotnega nacionalnega 

prenosnega omrežja ter raven medsebojne 

povezanosti in zmogljivosti čezmejnih 

povezav; poudarja tudi, da morajo 

nadaljnja priporočila na podlagi teh 

stresnih testov vsebovati celovite ocene 

učinka tako za nacionalne načrte kot za 

cilje Unije, ki bi obravnavali morebitne 

ukrepe, sprejete na tej podlagi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Predlog spremembe  16 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12a. poziva Komisijo, naj ne razdeli 

obstoječih dobro delujočih in likvidnih 

trgovalnih območij, ki prinašajo koristi 

proizvajalcem in potrošnikom; meni, da je 

avstrijsko-nemško cenovno območje 

primer dobre prakse, ki ga ne bi smeli 

razdeliti, temveč pospeševati; poziva 

Komisijo, naj pri odločanju ne upošteva le 

mnenja in mandata ACER, temveč tudi 

širše razvejitve in koristi, ki jih veliko 

trgovalno območje prinaša za zanesljivost 

oskrbe, potrošnike in proizvajalce; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Predlog spremembe  17 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. kar zadeva prihodnjo energetsko unijo, 

ugotavlja, da sta zanesljiva kvantitativna in 

kvalitativna oskrba z energijo in 

konkurenčnost med najbolj perečimi 

problemi, zaradi katerih morajo države 

članice pri razvoju svojih energetskih 

politik okrepiti usklajevanje in 

sodelovanje na ravni EU s svojimi 

sosedami; v zvezi s tem poziva Komisijo, 

naj prouči, kako bi bilo mogoče izboljšati 

obstoječo strukturo nacionalnih 

preventivnih ukrepov in ukrepov za 

odzivanje v nujnih primerih na regionalni 

ravni in ravni EU; 

13. kar zadeva prihodnjo energetsko unijo, 

ugotavlja, da sta zanesljiva kvantitativna in 

kvalitativna oskrba z energijo in 

konkurenčnost med najbolj perečimi 

problemi, zaradi katerih morajo države 

članice pri razvoju svojih energetskih 

politik okrepiti sodelovanje s svojimi 

sosedami; v zvezi s tem poziva države 

članice, naj proučijo, kako bi bilo mogoče 

izboljšati obstoječo strukturo nacionalnih 

preventivnih ukrepov in ukrepov za 

odzivanje v nujnih primerih na regionalni 

ravni; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Predlog spremembe  18 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da bi morali nacionalne 

mehanizme zmogljivosti uporabiti le kot 

izhod v sili po preučitvi vseh drugih 
možnosti, vključno z večjo čezmejno 

povezanostjo s sosednjimi državami, 

ukrepi prilagajanja odjema in drugimi 

oblikami povezovanja regionalnih trgov; 

14. meni, da nacionalnih mehanizmov 

zmogljivosti ne bi smeli uporabiti, vse 

dokler so na voljo druge možnosti, 

vključno z večjo čezmejno povezanostjo s 

sosednjimi državami, ukrepi prilagajanja 

odjema in drugimi oblikami povezovanja 

regionalnih trgov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Predlog spremembe  19 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

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. ponovno poudarja, da je kateri koli 

zavezujoč mehanizem kolektivnih nakupov 

na ravni EU, kot tudi katera koli vloga 

Komisije v medvladnih pogajanjih ali 

sporazumih v nasprotju s členom 194 

Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

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; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Predlog spremembe  20 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. izraža zaskrbljenost zaradi predlagane 

podvojitve zmogljivosti plinovoda Severni 

tok ter učinka take poteze na zanesljivost in 

raznovrstnost oskrbe z energijo in na 

načelo solidarnosti med državami 

članicami; v okviru tekočih tristranskih 

pogovorov med EU, Ukrajino in Rusijo 

poudarja, da je treba dolgoročno zagotoviti 

oskrbo Ukrajine z energijo in prenos 

energije skozi to državo; 

19. odobrava predlagano podvojitev 

zmogljivosti plinovoda Severni tok ter 

učinka take poteze na zanesljivost in 

raznovrstnost oskrbe z energijo in na 

načelo solidarnosti med državami 

članicami; v okviru tekočih tristranskih 

pogovorov med EU, Ukrajino in Rusijo 

poudarja, da je treba razvejiti dobavne poti 

za dolgoročno oskrbo Ukrajine z energijo 

in prenos energije skozi Ukrajino, 

Belorusijo, Baltsko morje in Črno morje; 

Or. en 

 

 


