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9.12.2015 A8-0341/45 

Predlog spremembe  45 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker podnebne spremembe, 

nekonkurenčne cene energije in izjemno 

močna odvisnost od nezanesljivih 

dobaviteljev iz tretjih držav ogrožajo 

vzdržnost evropskega energetskega 

sistema; 

H. ker nekonkurenčne cene energije in 

izjemno močna odvisnost od nezanesljivih 

dobaviteljev iz tretjih držav ogrožajo 

vzdržnost evropskega energetskega 

sistema; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Predlog spremembe  46 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je treba v prihodnje stremeti k 

energetski uniji, v kateri se države članice 

zavedajo medsebojne odvisnosti pri 

zagotavljanju zanesljive, trajnostne in 

cenovno sprejemljive energije 

državljanom na podlagi resnične 

solidarnosti in zaupanja ter v kateri 

Evropska unija nastopa enotno v svetovni 

politiki; ker je torej vsaka država članica 

dolžna prednostno obravnavati energetsko 

učinkovitost in zmanjšanje povpraševanja 

po energiji, da bi ohranili energetsko 

varnost v EU in vseh državah članicah; 

L. ker bi morala vsaka država članica 

prednostno obravnavati energetsko 

učinkovitost in zmanjšanje povpraševanja 

po energiji, da bi ohranili energetsko 

varnost v Evropi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Predlog spremembe  47 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo in države članice, naj se 

dejavno zavzemajo za bolj trajnostne in 

konkurenčne cene in stroške uvožene 

energije za evropske državljane in podjetja, 

in sicer z diverzifikacijo oskrbe (v smislu 

energetskih virov, dobaviteljev in dobavnih 

poti); v ta namen poziva Komisijo, naj 

spodbuja izgradnjo ustreznih prednostnih 

koridorjev energetske infrastrukture, kot 

so določeni v Prilogi I k uredbi o 

vseevropskem energetskem omrežju in 

delu II Priloge I k uredbi o vzpostavitvi 

instrumenta za povezovanje Evrope, pri 

tem pa naj se posebej osredotoči na države 

članice z visoko stopnjo energetske 

odvisnosti; poziva Komisijo, naj 

prednostno obravnava obstoječe notranje 

zmogljivosti, vključno z evropskimi 

energetskimi viri; 

7. spodbuja države članice, naj se dejavno 

zavzemajo za bolj konkurenčne cene in 

stroške uvožene energije za vse državljane 

in podjetja, in sicer z diverzifikacijo oskrbe 

(v smislu energetskih virov, dobaviteljev in 

dobavnih poti); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Predlog spremembe  48 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da bi z izboljšanjem 

energetske učinkovitosti v EU zmanjšali 

tveganje odvisnosti in tako okrepili 

pogajalski položaj EU v zadevah, 

povezanih z energijo; 

20. poudarja, da bi z izboljšanjem 

energetske učinkovitosti v Evropi 

zmanjšali tveganje odvisnosti in tako 

okrepili pogajalski položaj držav članic v 

zadevah, povezanih z energijo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Predlog spremembe  49 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj pripravi 

konkretne ukrepe za zmanjšanje odvisnosti 

od uvoza energije, spremlja stopnjo 

raznovrstnosti uvoza in redno objavlja 

poročila o napredku v tem smislu; 

25. spodbuja države članice, naj pripravijo 

konkretne ukrepe za zmanjšanje odvisnosti 

od uvoza energije, spremljajo stopnjo 

diverzifikacije uvoza in redno objavljajo 

poročila o napredku v tem smislu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Predlog spremembe  50 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poziva komisijo, naj spodbuja in 

podpira projekte regionalnega sodelovanja 

med operaterji distribucijskih omrežij za 

električno energijo in plin, ki so bistveni za 

zagotavljanje varne, konkurenčne in 

trajnostne oskrbe z energijo, in sicer naj 

omogoči pomoč za lokalni proizvodnji 

energije (zlasti iz obnovljivih virov) ter za 

uvajanje tehnoloških sprememb (pametna 

omrežja, pametni števci itd.) in z novimi 

vrstami proizvodnje in porabe (npr. 

električna vozila); 

74. spodbuja države članice, naj podpirajo 

projekte regionalnega sodelovanja med 

operaterji distribucijskih omrežij za 

električno energijo in plin, ki so bistveni za 

zagotavljanje varne, konkurenčne in 

trajnostne oskrbe z energijo, in sicer naj 

omogočijo pomoč za lokalno proizvodnjo 

energije ter za uvajanje tehnoloških 

sprememb; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Predlog spremembe  51 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poziva Komisijo in države članice, naj s 

politikami, ki odpravljajo obstoječe ovire 

in pripomorejo k preoblikovanju trga, 

spodbujajo nadaljnji razvoj in širjenje 

lokalnih in regionalnih obnovljivih virov 

energije ter lokalnih in regionalnih 

distribucijskih omrežij ter omrežij za 

ogrevanje na daljavo; poziva Komisijo, naj 

predlaga smernice za lastno porabo 

energije, da bi spodbujala njeno uporabo 

in zavarovala pravice potrošnikov; 

80. spodbuja države članice, naj olajšajo 

nadaljnji razvoj in širjenje domačih 

lokalnih in regionalnih obnovljivih virov 

energije ter lokalnih in regionalnih 

distribucijskih omrežij ter omrežij za 

ogrevanje na daljavo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Predlog spremembe  52 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 96 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

96. meni, da morajo oblikovalci politik 

industriji poslati jasen signal, da bo 

zagotovila potrebne naložbe v doseganje 

energetskih ciljev EU; zato poudarja 

potrebo po ambicioznih ciljih in 

regulativnem okviru, ki bo spodbujal 

inovacije brez nepotrebnih novih 

upravnih bremen, da bi kar najbolje 

spodbujali energetsko učinkovitost v 

nacionalnem kontekstu; 

črtano 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Predlog spremembe  53 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

108. meni, da je za energetsko unijo, če 

upoštevamo stroške energije, bistven 

razvoj obnovljivih virov energije; 

poudarja ključno vlogo teh virov v EU pri 

zagotavljanju energetske varnosti ter 

politične in gospodarske neodvisnosti, saj 

zmanjšujejo potrebo po uvozu energije; 

poudarja njihovo osrednjo vlogo pri 

izboljšanju kakovosti zraka ter 

ustvarjanju delovnih mest in rasti; meni, 

da ti viri energije zagotavljajo zanesljivo, 

trajnostno, konkurenčno in cenovno 

sprejemljivo energijo in imajo pomembno 

vlogo pri prizadevanjih Evrope, da 

zavzame vodilni položaj v zelenem 

gospodarstvu in pri razvoju novih 

industrij in tehnologij; v zvezi s tem 

poudarja, da bi moral biti aktualni trg z 

električno energijo zasnovan bolj 

dinamično in prožno, da bi lahko nanj 

vključili nestalne vire energije; opozarja 

na dejstvo, da so se v zadnjih letih stroški 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

precej zmanjšali; poudarja pomen razvoja 

čezmejne infrastrukture ter krepitve 

raziskav in inovacij pri razvoju 

pametnejših energetskih omrežij in novih 

rešitev za shranjevanje energije, pa tudi 

tehnologij prožne proizvodnje energije za 

vključevanje obnovljivih virov; 

108. poudarja, da je EU kljub veliki 

negotovosti, ki vlada glede teorije o 

podnebnih spremembah Medvladnega 

odbora za podnebne spremembe, potrošila 

velike količine denarja za drage in 

nestalne obnovljive vire, povzročila 

dvigovanje cen energije in spodkopala 

konkurenčnost evropske industrije; 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Predlog spremembe  54 

Roger Helmer, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 143 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

143. meni, da so države članice sicer 

pristojne za določitev svoje mešanice 

energijskih virov, prav tako pa je v njihovi 

suvereni pristojnosti, da se odločijo, kako 

bodo razogljičile svoje gospodarstvo, da pa 

je za doseganje podnebnih in energetskih 

ciljev Evrope in držav članic potrebno 

usklajevanje razvoja politik in tehnologij 

na ravni EU; priznava, da so politike na 

ravni EU na nekaterih področjih 

najučinkovitejše in da je na drugih 

področjih sodelovanje in usklajevanje 

med državami članicami ključnega 

pomena; priznava, da je za zagotavljanje 

tega usklajevanja potreben trden in 

zanesljiv proces upravljanja; 

143. ponavlja, da so države članice 

pristojne za določitev svoje mešanice 

energijskih virov, prav tako pa je v njihovi 

suvereni pristojnosti, da se odločijo, ali 

bodo razogljičile svoje gospodarstvo, 

Or. en 

 

 


