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6.12.2018 A8-0409/49 

Predlog spremembe  49 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) do 8 650 000 000 EUR za 

specifične cilje iz člena 3(2)(b), od tega do 

10 % za čezmejne projekte na področju 

energije iz obnovljivih virov; 

(b) 7 675 244 000 EUR v stalnih 

cenah (8 650 000 000 EUR v tekočih 

cenah) za specifične cilje iz člena 3(2)(b), 

od tega najmanj 15 % za čezmejne 

projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Predlog spremembe  50 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013; 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013, ki spadajo v kategorijo 

energetske infrastrukture iz Priloge II.1; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Predlog spremembe  51 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) ukrepi, ki vključujejo ekskluzivno 

uporabo obnovljivega vodika ali 

biometana, potem ko so bili v skladu z 

metodologijo Evropske komisije 

razvrščeni med upravičene ukrepe. To 

vključuje vsaj naslednje elemente: 

 (i) seznam obveznih tehničnih 

prilagoditev, ki jih je treba opraviti, 

 (ii) najnižji koeficient glede učinkovitosti 

in življenjskega cikla, ki ga je treba 

doseči, 

 (iii) skupno raven trajnosti in zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov, ki jo je treba 

doseči. 

 Komisija v skladu s členom 24 sprejme 

delegirane akte, s katerimi določi 

metodologijo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Predlog spremembe  52 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) ukrepi, povezani s projekti 

energetske infrastrukture, ki prispevajo k 

izboljšanju energijske učinkovitosti, kadar 

ti projekti vplivajo na čezmejni pretok 

energije, med drugim s prilagajanjem 

odjema in pametnimi omrežji. 

 Naslednji ukrepi v energetskem sektorju 

niso upravičeni do prejemanja finančne 

pomoči Unije na podlagi te uredbe: 

 (i) ukrepi, povezani s proizvodnjo, 

predelavo, prenosom, distribucijo, 

skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih 

goriv ter 

 (ii) ukrepi, povezani s projekti za obnovljiv 

in razogljičen plin, ki služijo za transport 

fosilnih virov. 

Or. en 



 

AM\1171566SL.docx  PE631.579v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2018 A8-0409/53 

Predlog spremembe  53 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Sektorske smernice (smernice 

TEN) in seznam projektov na področju 

energije, ki so v skupnem interesu, se 

pravočasno revidirajo za novo obdobje 

porabe, da se uskladijo z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030 in 

dolgoročnimi usmeritvami razogljičenja 

ter da se načelo „energetska učinkovitost 

na prvem mestu“ vključi v oceno 

naložbenih potreb, oceno projektov in 

postopek izbire projektov.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Predlog spremembe  54 

Florent Marcellesi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Predlog uredbe 

Priloga I – del I a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ia Spremljanje podnebja in 

prilagajanje na podnebne spremembe za 

dodeljena sredstva 

 Da bi se zagotovilo uresničevanje ciljev 

glede vključevanja podnebnih ciljev, 

navedenih v tej uredbi, Komisija uvede 

sistem za spremljanje učinka dodeljenih 

sredstev in dejanske porabe na podlagi 

sistema kazalnikov Rio na podnebje, pri 

čemer se razlikuje med blaženjem in 

prilagajanjem ter različnimi sektorji in 

zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v 

njih. 

 Prilagajanje na podnebne spremembe 

presega veljavne metodologije za 

oblikovanje cen ogljika in določanje 

ogljičnega odtisa ter vključuje vsaj 

naslednja merila: 

 (a) vključevanje načela „energetska 

učinkovitost na prvem mestu“; 

 (b) dolgoročne okoljske in družbene 

posledice; 

 (c) ocena življenjskega cikla projektov z 

namenom zmanjšanja negativnih učinkov 

in doseganja kar največjih koristi blažitve 

podnebnih sprememb in prilagajanja 

nanje. V ta namen je treba predložiti 

oceno na podlagi smernic, ki jih pripravi 



 

AM\1171566SL.docx  PE631.579v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Komisija s scenarijem povečanja 

povprečne svetovne temperature za 1,5 °C 

v okviru poti za razogljičenje sektorjev. 

Or. en 

 

 


