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9.12.2015 A8-0341/67 

Predlog spremembe  67 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. 

decembra 2015 o doseganju cilja 10-

odstotne čezmejne elektroenergetske 

povezanosti – priprava evropskega 

elektroenergetskega omrežja na leto 

2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Predlog spremembe  68 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poudarja, da nujno potrebujemo 

primerno zasnovan prihodnji model 

elektroenergetskega trga v EU, ki mora biti 

usmerjen v spodbujanje potrebnih naložb 

za zagotovitev dolgoročne oskrbe ter v bolj 

tržno in z vidika varnosti omrežja 

optimizirano vključevanje obnovljivih 

virov energije, pri tem pa je treba v celoti 

upoštevati spremenljivo naravo oskrbe z 

energijo in povpraševanja, vključno z 

intenzivnejšim uvajanjem 

mikroproizvodnje in tehnologije 

prilagajanja odjema ter naraščajočim 

deležem obnovljivih virov energije; v zvezi 

s tem opozarja na potrebo po skupnih 

standardih za pametna omrežja, ki so 

ključni element pri zagotavljanju stabilne 

oskrbe in prostega čezmejnega pretoka 

energije ter tako prispevajo k zanesljivi 

oskrbi z energijo; poleg tega poudarja, da 

lahko razvoj pametnejših energetskih 

omrežij in novih zmogljivosti za 

shranjevanje energije prispeva k večjemu 

deležu obnovljivih virov energije na 

evropski ravni in k zagotovitvi, da se 

ustrezna infrastruktura razvija v povezavi z 

regionalnimi vozlišči za obnovljive vire 

energije; 

58. poudarja, da nujno potrebujemo 

primerno zasnovan prihodnji model 

elektroenergetskega trga v EU, ki mora biti 

usmerjen v spodbujanje potrebnih naložb 

za zagotovitev dolgoročne oskrbe ter 

optimalno vključevanje obnovljivih virov 

energije z vidika stabilnosti omrežja, pri 

tem pa je treba v celoti upoštevati 

spremenljivo naravo oskrbe z energijo in 

povpraševanja, vključno z intenzivnejšim 

uvajanjem mikroproizvodnje in tehnologije 

prilagajanja odjema ter naraščajočim 

deležem obnovljivih virov energije; v zvezi 

s tem opozarja na potrebo po skupnih 

standardih za pametna omrežja, ki so 

ključni element pri zagotavljanju stabilne 

oskrbe in prostega čezmejnega pretoka 

energije ter tako prispevajo k zanesljivi 

oskrbi z energijo; poleg tega poudarja, da 

lahko razvoj pametnejših energetskih 

omrežij in novih zmogljivosti za 

shranjevanje energije prispeva k večjemu 

deležu obnovljivih virov energije na 

evropski ravni in k zagotovitvi, da se 

ustrezna infrastruktura razvija v povezavi z 

regionalnimi vozlišči za obnovljive vire 

energije; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Predlog spremembe  69 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  59a. pozdravlja svojo resolucijo z dne 15. 

decembra 2015 o doseganju cilja 10-

odstotne čezmejne elektroenergetske 

povezanosti – priprava evropskega 

elektroenergetskega omrežja na leto 2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Predlog spremembe  70 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. poudarja, da so za uspešno 

uravnoteženje notranjega trga sicer 

potrebne naložbe v povezovalne vode, 

vendar je treba vlagati med drugim tudi v 

nacionalna omrežja, elektrarne na fosilna 

goriva, opremljene s tehnologijo zajema 

ogljika, nove jedrske elektrarne (v tistih 

državah članicah, ki jih želijo) kot ključen 

vir nizkoogljične pasovne električne 

energije, zmogljivosti shranjevanja (kot so 

terminali za utekočinjeni zemeljski plin), 

pametna omrežja in prožno proizvodnjo, 

da bi omogočili bolj razpršeno proizvodnjo 

z večjo uporabo obnovljivih virov; 

77. poudarja, da so za uspešno 

uravnoteženje notranjega trga sicer 

potrebne naložbe v povezovalne vode, 

vendar je treba vlagati med drugim tudi v 

nacionalna, regionalna in lokalna 

pametna omrežja, upravljanje na strani 

povpraševanja, zmogljivosti shranjevanja 

električne energije in prožno proizvodnjo 

energije ter plina in toplote iz energije, da 

bi omogočili bolj razpršeno proizvodnjo z 

večjo uporabo obnovljivih virov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Predlog spremembe  71 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 107 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  107a. opozarja, da omejitev povečanja 

globalne temperature na povprečno 2 °C 

ne zagotavlja, da se bomo izognili znatnim 

negativnim podnebnim učinkom; 

poudarja, da je treba do leta 2050 ali 

kmalu zatem odpraviti globalne emisije 

ogljika, če želimo na področju emisij 

ohraniti svet na stroškovno učinkoviti poti 

s ciljem pod 2 °C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Predlog spremembe  72 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 112 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

112. poudarja, da prehod na konkurenčno 

in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 

nudi bistvene priložnosti v smislu novih 

delovnih mest, inovacij, rasti in nižjih 

računov za energijo za podjetja in 

gospodinjstva; vendar priznava, da je 

mogoče te priložnosti izkoristiti le s tesnim 

sodelovanjem Komisije, držav članic, 

lokalnih in regionalnih organov, 

državljanov in industrije, ki bi kar najbolj 

povečalo učinkovitost pobud in 

regulativnih okvirov; ugotavlja, da 

ustrezno upravljano razogljičenje ne bi 

smelo povzročiti višjih stroškov energije, 

energetske revščine, deindustrializacije 

evropskega gospodarstva ali večje 

brezposelnosti; zato vztraja pri aktivnem 

vključevanju socialnih partnerjev v 

obravnavanje socialnega učinka prehoda na 

trajnostno energetsko unijo; poudarja, da 

EU potrebuje tržne in tehnološko 

nevtralne politike za vso EU, pri katerih se 

bodo upoštevali vsa ustrezna zakonodaja in 

pomembni cilji EU ter se bodo ti cilje 

izpolnjevali s kar najnižjimi stroški za 

družbo; 

112. poudarja, da prehod na konkurenčno 

in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 

nudi bistvene priložnosti v smislu novih 

delovnih mest, inovacij, rasti in nižjih 

računov za energijo za podjetja in 

gospodinjstva; vendar priznava, da je 

mogoče te priložnosti izkoristiti le s tesnim 

sodelovanjem Komisije, držav članic, 

lokalnih in regionalnih organov, 

državljanov in industrije, ki bi kar najbolj 

povečalo učinkovitost pobud in 

regulativnih okvirov; ugotavlja, da 

ustrezno upravljano razogljičenje ne 

povzroča višjih stroškov energije, 

energetske revščine, deindustrializacije 

evropskega gospodarstva ali večje 

brezposelnosti; zato vztraja pri aktivnem 

vključevanju socialnih partnerjev v 

obravnavanje socialnega učinka prehoda na 

trajnostno energetsko unijo; poudarja, da 

EU potrebuje politike za vso EU, pri 

katerih se bodo upoštevali vsa ustrezna 

zakonodaja in pomembni cilji EU ter se 

bodo ti cilje izpolnjevali s kar najnižjimi 

stroški za družbo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Predlog spremembe  73 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 139 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

139. ugotavlja, da je jedrska energija 

predstavljala 27 % mešanice virov 

električne energije in več kot polovico vse 

nizkoogljične energije v EU v letu 2014 in 

da naj bi do leta 2050 razgradili 130 od 

132 jedrskih elektrarn v EU, zaradi česar 

bo nastala precejšnja vrzel pri 

nizkoogljični pasovni električni energiji v 

mešanici virov te energije v EU; priznava, 

da so se nekatere države članice sicer 

odločile opustiti jedrsko energijo, vendar 

druge razmišljajo o razvoju novih 

projektov na tem področju, da bi izpolnile 

svoje energetske in podnebne cilje na 

nacionalni ravni in ravni EU, ter poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da bo EU 

vzpostavila okvir, ki bo državam članicam, 

ki želijo uresničiti nove projekte za 

jedrsko energijo, to tudi omogočal, pri 

čemer se bodo upoštevala pravila EU o 

notranjem trgu in konkurenci; 

139. ugotavlja, da je v letu 2013 električna 

energija iz obnovljivih virov predstavljala 

26 % celotne bruto proizvodnje električne 

energije v EU; ugotavlja, da se je med 

1990 in 2012 skupna proizvodnja 

električne energije iz obnovljivih virov 

povečala za 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Predlog spremembe  74 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 141 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

141. ugotavlja, da je jedrska energija ena 

pomembnejših v evropskem energetskem 

sistemu, saj povzroča manj emisij CO2, 

hkrati pa omejuje odvisnost od uvoza, 

zagotavlja stabilno proizvodnjo električne 

energije za oskrbo notranjega trga in 

zagotavlja energetski sistem, v katerega je 

mogoče postopno vključiti energijo iz 

obnovljivih virov; 

141. ugotavlja, da je jedrska energija zajeta 

v  Pogodbi o ustanovitvi Evropske 

skupnosti za atomsko energijo (Pogodba 

Euratom); opozarja, da je vloga 

Parlamenta v postopkih odločanja na 

podlagi Pogodbe Euratom omejena, saj je 

njegova pristojnost le posvetovalne 

narave; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Predlog spremembe  75 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 142 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

142. poziva države članice, ki postopoma 

odpravljajo jedrsko energijo, naj 

zagotovijo, da bo to nadomestila 

proizvodnja energije, ki lahko sorazmerno 

prispeva k oskrbi z energijo ter k 

stabilizaciji skupnega sistema proizvodnje 

in distribucije; 

142. spominja na pisno izjavo Komisije iz 

leta 2003 in priporočilo Komisije z dne 24. 

oktobra 2006 (2006/841/Euratom) o 

razgradnji jedrskih objektov, ki navajata, 

da je "prednostna izbira za vse jedrske 

objekte ločen sklad z ustreznim nadzorom 

premišljene uporabe", in poziva Komisijo, 

naj ta pristop prenese v pravno zavezujoč 

akt; 

Or. en 

 

 


