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Predlog spremembe 1
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno podnebno, okoljsko,
varnostno, zunanjo in sosedsko, trgovinsko 
ter razvojno politiko, s čimer se zagotovi 
učinkovitost njene energetske politike ter 
skladnost in verodostojnost njene zunanje 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 2
Justas Vincas Paleckis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, podnebno, zunanjo 
in sosedsko, trgovinsko ter razvojno 
politiko, s čimer se zagotovi učinkovitost 
njene energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Tarja Cronberg
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko in razvojno politiko
ter politiko na področju človekovih pravic 
in demokracije, s čimer se zagotovi 
učinkovitost njene energetske politike ter 
skladnost in verodostojnost njene zunanje 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 4
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z 
drugimi prednostnimi politikami Unije, 
med drugim tudi z njeno varnostno, 
zunanjo in sosedsko, trgovinsko ter 
razvojno politiko, s čimer se zagotovi 
učinkovitost njene energetske politike ter 
skladnost in verodostojnost njene zunanje 
politike;

1. vztraja pri takojšnji uskladitvi 
energetske politike EU z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

Or. en

Predlog spremembe 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

1. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z drugimi 
prednostnimi politikami Unije, med drugim 
tudi z njeno varnostno, zunanjo in 
sosedsko, trgovinsko ter razvojno politiko, 
s čimer se zagotovi učinkovitost njene 
energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;
poudarja, da prizadevanja za zagotovitev 
energetske neodvisnosti EU istočasno 
prispevajo k pomembnejši vlogi Unije na 
svetovnem prizorišču;

Or. es

Predlog spremembe 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja Komisijo, da bi glavna cilja 
energetske politike EU morala biti 
zagotovitev oskrbe z energijo in 
zmanjšanje pretirane energetske 
odvisnosti EU;

Or. es

Predlog spremembe 7
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da energetska politika Unije ne 
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi;

2. poudarja, da bi morala biti energetska 
politika Unije osredotočena na „možnosti 
brez obžalovanja“, kot so visok delež 
obnovljivih virov energije in visoka 
energetska učinkovitost, da ne bi ogrožala
njene konkurenčnosti zaradi pretirane 
odvisnosti od zunanjih dobaviteljev 
fosilnih goriv, katerih cene se bodo v 
prihodnje verjetno zelo povečale, ali
dopuščala tveganje selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za
zaščito konkurenčnosti EU za primer, če 
svetovni dogovori o varovanju podnebja ne 
bi bili doseženi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Graham Watson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da energetska politika Unije ne
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi;

2. poudarja, da bi morala energetska 
politika Unije z razvojem okolju 
prijaznega gospodarstva spodbujati njeno 
konkurenčnost, ne pa je ogrožati ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Konrad Szymański

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da energetska politika Unije ne 
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi;

2. poudarja, da energetska politika Unije ne 
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi, ter predloži 
dodatno oceno, v kateri predlaga 
priporočljive ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi 
preseljevanja proizvodnje iz EU, in zlasti 
oceni dodatne scenarije za primer 
omejenega ali sploh nikakršnega 
svetovnega nadaljnjega ukrepanja za 
zmanjšanje emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da energetska politika Unije ne 
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi;

2. poudarja, da energetska politika Unije ne 
bi smela ogrožati njene konkurenčnosti ali 
dopuščati tveganja selitve virov CO2; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
primer, če svetovni dogovori o varovanju 
podnebja ne bi bili doseženi; ponavlja, da 
bi morala energetska politika EU temeljiti 
na uravnoteženem pristopu na treh 
stebrih, namenjenem izvajanju ukrepov, 
ki bodo spodbujali varno, trajnostno in 
konkurenčno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jacek Saryusz-Wolski
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. želi opozoriti na razvoj dogodkov na 
svetovnih energetskih trgih, vse večjo 
vlogo zemeljskega plina iz 
nekonvencionalnih virov in novih 
tehnologij, spreminjajoče se vzorce 
ponudbe in povpraševanja ter prihod 
novih  držav proizvajalk in tranzitnih 
držav, kar je treba upoštevati pri 
oblikovanju nove energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da Pogodba EU poziva k 
solidarnosti med državami članicami, ki 
mora biti prisotna tako pri vsakodnevnem 
delu kot tudi pri kriznem upravljanju 
notranje in zunanje energetske politike; 
poziva Komisijo, naj zagotovi jasno 
opredelitev „energetske solidarnosti“ in s 
tem poskrbi, da jo bodo spoštovale vse 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 13
Graham Watson

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem
ključnih partnerjev, kot so Združene 
države in pet držav iz skupine BRICS;

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem
vseh pogodbenic Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah, kot so med drugim Združene 
države in pet držav iz skupine BRICS, ter 
sodelovanjem z drugimi partnericami, na 
primer s Tajvanom;

Or. en

Predlog spremembe 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem 
ključnih partnerjev, kot so Združene države 
in pet držav iz skupine BRICS;

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob ustreznem 
upoštevanju visoke stopnje energetske 
odvisnosti Evrope, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem 
ključnih partnerjev, kot so Združene države 
in pet držav iz skupine BRICS;

Or. es

Predlog spremembe 15
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem 
ključnih partnerjev, kot so Združene države 
in pet držav iz skupine BRICS;

3. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj določita strateške 
prednostne naloge v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko, ob tem pa naj vodita 
aktivno podnebno politiko z vključevanjem 
ključnih partnerjev, kot so Združene države 
in države iz skupine BRICS; poudarja 
zlasti potrebo po poglobitvi dialoga o 
strateških energetskih vprašanjih v 
skupnem interesu, spodbujanju 
sodelovanja na področju energetskih 
politik in okrepitvi sodelovanja na 
področju raziskav v okviru namenskih 
forumov, kakršen je energetski svet ZDA–
EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. nadalje poudarja vse večji pomen 
raziskovanja naftnih in plinskih polj v 
Sredozemskem morju in na območju 
Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice ter tudi 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi morala EU ohraniti 
trdno politično držo v procesu 
podeljevanja koncesij za črpanje ter 
določanja izključnih ekonomskih con, da 
prepreči napetosti s tretjimi državami; 
poudarja, da je treba energijo uporabljati 
kot gibalo miru, sodelovanja in 
stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja pomen širokega sodelovanja 
na območju Arktike, zlasti med državami 
na evroatlantskem območju; zato poziva 
Komisijo, naj predloži celovito oceno 
prednosti in tveganj, ki jih prinaša 
delovanje EU na območju Arktike;

Or. en

Predlog spremembe 19
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva k veliki previdnosti pri 
obravnavi črpanja nafte in plina na 
območju Arktike; ker so zlasti 
visokoarktična območja zelo občutljiva in 
nenadomestljiva, ne bi smeli začeti črpati, 
če temeljite in znanstvene analize tveganja 
ne dokažejo, da je mogoče preprečiti 
tveganje vseh vrst nevarnosti za okolje;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. vztraja, da je diverzifikacija 
energetskih virov edini način za 
zagotovitev zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo; v ta namen poziva Komisijo, naj 
okrepi odnose s tretjimi državami 
evropskega sosedstva in osrednje Azije na 
področju energije; hkrati poziva k strogi 
uporabi in spoštovanju tretjega 
energetskega svežnja v vseh sedanjih in 
prihodnjih podjetjih v energetskem 
sektorju, ki poslujejo na ozemlju Unije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Graham Watson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. poudarja, da sta glede na veliko 
odvisnost Unije od uvoza energije 
raznolikost virov oskrbe in tranzitnih poti 
ter razvoj doma proizvedenih obnovljivih 
virov energije EU nujna in bistvena 
elementa, ki podpirata zunanjo varnostno 
politiko, strateško vlogo in neodvisnost 
zunanje politike Unije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3g. je prepričan, da bi učinkovitejše 
upravljanje na svetovni ravni izboljšalo 
sodelovanje z državami proizvajalkami, 
tranzitnimi državami in državami 
potrošnicami; je prepričan, da bi zato EU 
morala prevzeti vodilno vlogo v 
mednarodnem upravljanju energetske 
politike, da bi spodbudila pregledna in 
nediskriminacijska načela, uresničila cilj 
trajnosti, znižala cene in transakcijske 
stroške ter oblikovala spodbude za 
udeležence na trgu, da bi lahko 
konkurirali pri ceni in kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 3 h (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3h. poziva Komisijo, naj oblikuje celovit 
sklop kratko-, srednje- in dolgoročnih 
prednostnih nalog energetske politike EU 
v odnosu do sosednjih držav, da bi 
vzpostavila skupno pravno območje, ki bi 
temeljilo na načelih in standardih 
notranjega energetskega trga, povezanih s 
temeljnim pravnim redom; poudarja 
pomen nadaljnje širitve energetske 
skupnosti zlasti na države vzhodnega 
partnerstva, osrednje Azije in Sredozemlja 
ter vzpostavitve mehanizmov pravnega 
nadzora za odpravo pomanjkljivega 
izvajanja pravnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 24
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni 
s projekti naložb EU v infrastrukturo, ki 
so usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

4. zahteva uskladitev projektov na 
področju infrastrukture, ki so usmerjeni k 
večji raznolikosti dobavnih poti in večji 
zanesljivosti oskrbe Unije z energijo, s 
podnebnimi cilji Unije in sprejetimi 
mednarodnimi obveznostmi v zvezi s 
podnebjem;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni 
s projekti naložb EU v infrastrukturo, ki
so usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
zahtevajo ustrezna orodja, predvidljivost, 
stabilnost in dolgoročne investicije; zato
ponovno poudarja pomen hitrega 
dokončanja medsebojnih energetskih 
povezav s sosednjimi državami kot načina 
za krepitev odnosov z navedenimi 
državami ter zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije, ki so v celoti 
skladne z zakonodajo na področju 
notranjega energetskega trga; zato
poudarja, da morajo biti podnebni cilji 
Unije usklajeni z dolgoročnimi projekti 
naložb EU v infrastrukturo, ki so usmerjeni 
k večji raznolikosti dobavnih poti in večji 
zanesljivosti oskrbe Unije z energijo, kot 
sta južni koridor in plinovod Nabucco;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Evgeni Kirilov

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s 
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; je zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja podpore za nadaljevanje 
začetnega projekta Nabucco ali drugih 
jasnih alternativ, ki bodo omogočilei večjo 
raznolikost pri dobavi plina v 
jugovzhodno in srednjo Evropo; zato 
poudarja, da morajo biti podnebni cilji 
Unije usklajeni s projekti naložb EU v 
infrastrukturo, ki so usmerjeni k večji 
raznolikosti dobavnih poti in večji 
zanesljivosti oskrbe Unije z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Graham Watson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, ne 
le za nafto, premog in plin, temveč tudi za 
elektriko iz obnovljivih virov, ter zlasti z 
državami, vključenimi v evropsko 
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dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s 
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s 
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti za fosilna goriva in elektriko ter večji 
zanesljivosti oskrbe Unije z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s 
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo;

4. ponovno opozarja, da strateška 
partnerstva Unije z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, 
zlasti z državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, zahtevajo ustrezna 
orodja, predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne investicije; zato poudarja, da 
morajo biti podnebni cilji Unije usklajeni s 
projekti naložb EU v infrastrukturo, ki so 
usmerjeni k večji raznolikosti dobavnih 
poti in večji zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo, s posebnim poudarkom na 
razvoju domačih virov energije;

Or. es

Predlog spremembe 30
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k spoštovanju glavnih 
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razvojnih ciljev EU ter demokracije in 
človekovih pravic v odnosih z državami v 
razvoju v okviru strateškega pristopa k 
zunanji oskrbi z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da energetska politika EU 
nikakor ne sme biti v navzkrižju s 
temeljnimi načeli, na katerih je bila 
zgrajena EU, zlasti na področju 
demokracije in človekovih pravic; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj v svojih odnosih 
na področju energije daje prednost tistim 
proizvajalcem in tranzitnim državam, ki 
so sprejeli in podpirajo enake vrednote; 

Or. en

Predlog spremembe 32
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja pomen preglednosti, 
demokratičnega nadzora in udeležbe 
civilne družbe v odnosih s tretjimi 
državami na področju energije;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Norbert Neuser

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. opozarja na zapleteno razmerje med 
dogajanji na področju energije, oskrbe s 
hrano in varnosti, zlasti v zvezi z 
netrajnostnimi biogorivi prve generacije, 
ki utegnejo imeti negativen družbeni in 
okoljski vpliv na države v razvoju; zato 
priporoča povečanje vlaganj v trajnostna 
napredna biogoriva iz kmetijskih 
odpadkov in alg ter njihov razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 34
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. je prepričan, da mora Svet, kar zadeva 
infrastrukturne projekte strateškega 
pomena, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe 
vse EU z energijo, Komisiji podeliti 
mandat za vodenje pogajanj in da je treba 
o takem mandatu razmisliti tudi v primeru 
drugih medvladnih sporazumov, ki bi 
lahko bistveno vplivali na dolgoročne cilje 
energetske politike EU, zlasti na njeno 
energetsko neodvisnost; v zvezi s tem 
pozdravlja napredek, dosežen v pogajanjih 
glede sporazuma med EU, Azerbajdžanom 
in Turkmenistanom za gradnjo sistema 
transkaspijskega plinovoda, ki jih vodi 
Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. pozdravlja vzpostavitev mehanizma za 
izmenjavo informacij za namene 
medvladnih sporazumov med državami 
članicami EU in tretjimi državami na 
področju energetske politike, saj je ta 
mehanizem usmerjen v krepitev 
preglednosti, usklajenosti in učinkovitosti 
politike v celotni EU; poudarja prispevek 
tega mehanizma za izmenjavo informacij 
k oblikovanju srednje- in dolgoročne 
notranje in zunanje energetske politike 
EU na podlagi informacij;

Or. en

Predlog spremembe 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja 
politično motivirano uredbo Ruske 

5. poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; vztraja, da morajo vsa 
podjetja v energetskem sektorju v celoti 
sodelovati s preiskovalnimi organi, in 
obsoja politično motivirano uredbo Ruske 
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federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;

federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije,
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja
politično motivirano uredbo Ruske 
federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;

5. poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil pogodbe o energetski listini in 
tretjega energetskega svežnja; poziva 
Komisijo, naj učinkovito izvaja in izvršuje 
pravila EU o notranjem trgu in konkurenci 
v zvezi z vsemi podjetji v energetskem 
sektorju, ki poslujejo na območju Unije; v 
zvezi s tem pozdravlja nedavno preiskavo 
nekonkurenčnega vedenja družbe Gazprom 
in obžaluje politično motivirano uredbo 
Ruske federacije, ki preprečuje
sodelovanje njenih energetskih družb z 
institucijami EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Graham Watson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 

5. poziva, naj energetski načrt EU–Rusija
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 



PE496.671v02-00 22/25 AM\916432SL.doc

SL

energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja 
politično motivirano uredbo Ruske 
federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;

energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja 
politično motivirano uredbo Ruske 
federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;
poziva Komisijo, naj predlaga ustrezen 
odgovor na to uredbo ter zagotovi začetek 
preiskave;

Or. en

Predlog spremembe 39
Justas Vincas Paleckis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja 
politično motivirano uredbo Ruske 
federacije, ki ovira sodelovanje njenih 
energetskih družb z institucijami EU;

5. poziva, naj energetski načrt EU–Rusija 
temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, naj 
učinkovito izvaja in izvršuje pravila EU o 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obsoja 
politično motivirano uredbo predsednika
Ruske federacije, ki ovira sodelovanje 
njenih energetskih družb z institucijami 
EU;

Or. lt
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Predlog spremembe 40
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj podpre vključitev 
tako imenovane „klavzule o zanesljivosti 
oskrbe z energijo“ v vse trgovinske in 
pridružitvene sporazume ter sporazume o 
partnerstvu in sodelovanju z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami, v 
kateri bi bil določen kodeks ravnanja in 
izrecno navedeni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti v primeru enostranskih odločitev 
o spremembi pogojev s strani enega od 
partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 41
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba rešiti vprašanje 
pričakovane kratko- in srednjeročne rasti 
uvoza plina iz tretjih držav v EU; 
ponavlja, da je v nekaterih regijah in 
državah članicah ta izziv tesno povezan z 
odvisnostjo od uvoza plina in nafte iz ene 
same tretje države; ugotavlja, da reševanje 
tega izziva med drugim zahteva okrepljeno 
vlogo domačih virov energije, ki so nujno 
potrebni, da se zagotovita konkurenčnost 
in zanesljivost oskrbe, ter ukrepe, 
usmerjene v diverzifikacijo portfelja 
ponudnikov energije, dobavnih poti in 
virov;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da bi strateški cilj v zvezi s 
tem moral biti prizadevanje za uresničitev 
južnega plinskega koridorja ter 
vzpostavitev oskrbovalne poti, ki bo do leta 
2020 pokrila okoli 10–20 % 
povpraševanja po plinu v EU in 
omogočila vsem regijam EU fizični dostop
do vsaj dveh različnih virov plina;

Or. en

Predlog spremembe 43
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
Svetom, Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bi prevzeli ista 
stališča in skupno ravnali v zadevah v 
zvezi z zunanjo energetsko politiko.

6. poziva k tesnejšemu sodelovanju med
Evropskim parlamentom, Svetom, 
Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje v zadevah v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko.

Or. en

Predlog spremembe 44
Jacek Saryusz-Wolski

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
Svetom, Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bi prevzeli ista 
stališča in skupno ravnali v zadevah v 
zvezi z zunanjo energetsko politiko.

6. poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
Svetom, Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bi prevzeli ista 
stališča in skupno ravnali v zadevah v 
zvezi z zunanjo energetsko politiko; 
poudarja, da je treba znotraj Evropske 
službe za zunanje delovanje oblikovati 
sektor za energetsko politiko in vključiti 
delegacije EU v izvajanje energetske 
diplomacije na terenu; ponavlja, da bi 
moral biti Evropski parlament še naprej 
redno obveščan o dogajanju na tem 
področju.

Or. en

Predlog spremembe 45
Konrad Szymański

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
Svetom, Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bi prevzeli ista 
stališča in skupno ravnali v zadevah v 
zvezi z zunanjo energetsko politiko.

6. poziva k večji solidarnosti med 
državami članicami ter k tesnejšemu 
sodelovanju med Svetom, Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, da 
bi prevzeli ista stališča in skupno ravnali v 
zadevah v zvezi z zunanjo energetsko 
politiko.

Or. en


