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11.1.2018 A8-0392/328 

Predlog spremembe  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 27 % 

energije iz obnovljivih virov. Države 

članice bi morale opredeliti svoj prispevek 

k doseganju navedenega cilja v okviru 

celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov na podlagi postopka 

upravljanja, določenega v uredbi [o 

upravljanju]. 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 35 % 

energije iz obnovljivih virov, ki naj ga 

spremljajo zavezujoči nacionalni cilji. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Predlog spremembe  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva določa skupen okvir za 

spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 

Določen je zavezujoč cilj Unije za skupni 

delež energije iz obnovljivih virov v bruto 

končni porabi energije leta 2030 . 

Določena so tudi pravila o finančni podpori 

za električno energijo, proizvedeno iz 

obnovljivih virov, samoporabi električne 

energije iz obnovljivih virov, rabi energije 

iz obnovljivih virov v sektorjih ogrevanja, 

hlajenja in prometa ter regionalnem 

sodelovanju med državami članicami in s 

tretjimi državami, potrdilih o izvoru, 

upravnih postopkih ter informacijah in 

usposabljanju. Določena so trajnostna 

merila in merila za prihranek emisij 

toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, 

druga tekoča biogoriva in biomasna goriva 

. 

Ta direktiva določa skupen okvir za 

spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 

Določen je minimalni zavezujoči cilj Unije 

za skupni delež energije iz obnovljivih 

virov v bruto končni porabi energije leta 

2030 . Države članice naj kolektivno 

izpolnijo ta cilj Unije prek zavezujočih 

nacionalnih ciljev. Določena so tudi 

pravila o finančni podpori za električno 

energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, 

samoporabi električne energije iz 

obnovljivih virov, skupnosti na področju 

energije iz obnovljivih virov, rabi energije 

iz obnovljivih virov v sektorjih ogrevanja, 

hlajenja in prometa ter regionalnem 

sodelovanju med državami članicami in s 

tretjimi državami, potrdilih o izvoru, 

upravnih postopkih, informacijah in 

usposabljanju ter dostopu do električnega 

omrežja in infrastrukture za ogrevanje in 

hlajenje za energijo iz obnovljivih virov. 

Določena so trajnostna merila in merila za 

prihranek emisij toplogrednih plinov za 

pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Predlog spremembe  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zavezujoč skupni cilj Unije za leto 2030 Zavezujoč skupni cilj Unije in zavezujoči 

nacionalni cilji za leto 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Predlog spremembe  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice skupaj zagotovijo, 

da delež energije iz obnovljivih virov v 

bruto končni porabi energije Unije leta 

2030 znaša najmanj 27 %. 

1. Vsaka država članica zagotovi, da 

je delež energije iz obnovljivih virov v 

njeni končni bruto porabi energije v letu 

2030, izračunan v skladu s to direktivo, 

enak najmanj njenemu nacionalnemu 

splošnemu cilju za delež energije iz 

obnovljivih virov v tem letu, določenem v 

četrtem stolpcu razpredelnice v delu A 

Priloge I. Ti obvezni nacionalni splošni 

cilji so skladni s ciljem Unije o najmanj 

35-odstotnem deležu energije iz 

obnovljivih virov v končni bruto porabi 

energije Unije leta 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Predlog spremembe  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prispevki posameznih držav članic 

k temu splošnemu cilju za leto 2030 se 

določijo in sporočijo Komisiji v okviru 

celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov v skladu s členi 3 do 5 

in členi 9 do 11 Uredbe [Upravljanje]. 

črtano 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Predlog spremembe  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Cornelia Ernst, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija podpira visok cilj držav 

članic z zagotovitvijo okvira, ki vključuje 

okrepljeno uporabo sredstev Unije, 

predvsem finančnih instrumenov, da se 

omogoči zlasti znižanje stroškov kapitala 

za projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov. 

4. Komisija podpira visok cilj držav 

članic z zagotovitvijo okvira, ki vključuje 

okrepljeno uporabo sredstev Unije, da se 

omogoči zlasti znižanje stroškov kapitala 

za projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Predlog spremembe  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Kateřina Konečná, 

Cornelia Ernst, Jiří Maštálka, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Države članice si prizadevajo za 

povečanje kakovosti ustvarjanja delovnih 

mest v tem sektorju. V ta namen skupaj s 

socialnimi partnerji razvijejo globalno 

strategijo za usposabljanje in razvoj 

spretnosti in znanj v sektorju energije iz 

obnovljivih virov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Predlog spremembe  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

14. Komisija je pooblaščena, da v 

skladu s členom 32 sprejema delegirane 

akte za določitev pravil spremljanja 

delovanja sistema iz tega člena. 

14. Države članice vsaki dve leti 

ocenijo delovanje svojih sistemov potrdil o 

izvoru in o tem poročajo. Ta poročila 

objavijo, vključevati pa morajo neodvisno 

oceno prispevka držav članic k razvoju 

porabe energije iz obnovljivih virov. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 32 v zvezi z določitvijo pravil 

spremljanja delovanja sistema iz tega 

člena. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Predlog spremembe  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Priloga I – Del A 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Nacionalni splošni cilji za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v letu 

20201 

A. Nacionalni splošni cilji 

 Delež energije iz obnovljivih 

virov v končni bruto porabi 

energije za leto 2005 (S2005) 

Ciljni delež energije iz obnovljivih virov v 

bruto končni porabi energije za leto 2020 

(S2020) 

Belgija 2,2 % 13 % 

Bolgarija 9,4 % 16 % 

Češka republika 6,1 % 13 % 

Danska 17,0 % 30 % 

Nemčija 5,8 % 18 % 

Estonija 18,0 % 25 % 

Irska 3,1 % 16 % 

Grčija 6,9 % 18 % 

Španija 8,7 % 20 % 

Francija 10,3 % 23 % 

Hrvaška 12,6 %  20 %  

Italija 5,2 % 17 % 

Ciper 2,9 % 13 % 

Latvija 32,6 % 40 % 

Litva 15,0 % 23 % 

Luksemburg 0,9 % 11 % 

Madžarska 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Nizozemska 2,4 % 14 % 

Avstrija 23,3 % 34 % 

Poljska 7,2 % 15 % 

Portugalska 20,5 % 31 % 

                                                 
1 Da bi se lahko izpolnili nacionalni cilji, določeni v prilogi, se poudarja, da mora biti v smernicah o 

državni pomoči za varovanje okolja opredeljena stalna potreba po nacionalnih mehanizmih pomoči za 

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. 
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Romunija 17,8 % 24 % 

Slovenija 16,0 % 25 % 

Slovaška 6,7 % 14 % 

Finska 28,5 % 38 % 

Švedska 39,8 % 49 % 

Združeno 

kraljestvo 

1,3 % 15 % 

 

Predlog spremembe 

Nacionalni splošni cilji za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v 

letu 20301 

A. Nacionalni splošni cilji 

 Delež energije iz obnovljivih virov 

v končni bruto porabi energije za 

leto 2005 (S2005) 

Ciljni delež energije iz obnovljivih 

virov v bruto končni porabi energije za 

leto 2020 (S2020) 

Belgija 2,2 % 26 % 

Bolgarija 9,4 % 29 % 

Češka republika 6,1 % 26 % 

Danska 17,0 % 45 % 

Nemčija 5,8 % 34 % 

Estonija 18,0 % 38 % 

Irska 3,1 % 33 % 

Grčija 6,9 % 33 % 

Španija 8,7 % 36 % 

Francija 10,3 % 38 % 

Hrvaška   12,6 %   34 % 

Italija 5,2 % 32 % 

Ciper 2,9 % 27 % 

Latvija 32,6 % 52 % 

Litva 15,0 % 38 % 

Luksemburg 0,9 % 24 % 

Madžarska 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Nizozemska 2,4 % 29 % 

Avstrija 23,3 % 48 % 

Poljska 7,2 % 28 % 

Portugalska 20,5 % 46 % 

Romunija 17,8 % 39 % 

Slovenija 16,0 % 38 % 

Slovaška 6,7 % 27 % 

Finska 28,5 % 50 % 

Švedska 39,8 % 63 % 

Združeno 1,3 % 32 % 

                                                 
1 Da bi se lahko izpolnili nacionalni cilji, določeni v prilogi, se poudarja, da mora biti v smernicah o 

državni pomoči za varovanje okolja opredeljena stalna potreba po nacionalnih mehanizmih pomoči za 

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. 
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kraljestvo 

Or. en 

 

 


