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Predlog spremembe 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cilji (Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 210
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno, tako da bo 
njegov odziv ustrezen kratkoročno in 
dolgoročno;

Or. en

Predlog spremembe 211
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 



PE522.926v01-00 4/97 AM\1008877SL.doc

SL

Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno, njegov pristop 
pa bo hkrati tudi prožen, stroškovno 
učinkovit in tehnološko nevtralen;

Or. en

Predlog spremembe 212
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno, in da bo 
vzpostavil in vzdrževal trajnostno 
konkurenčno prednost EU z njenim 
znanjem in izkušnjami na področju 
energetike;

Or. en

Predlog spremembe 213
Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, tako da se bo odziv ujemal z 
zavezami, ki jih bodo druga svetovna 
gospodarstva sprejela v Parizu leta 2015;

Or. pl
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Predlog spremembe 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno; pozdravlja tudi 
Komisijo, ki je do konca tega leta 
obljubila dodatne podatke, na primer o 
sestavi cen energije v državah članicah; 
poziva, naj bodo ti podatki na voljo pred 
predstavitvijo predlogov politike;

Or. en

Predlog spremembe 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval 
realistično, a ambiciozno;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
okviru podnebne in energetske politike do 
leta 2030 in izraža pričakovanje, da se bo 
Evropski svet na ta vprašanja odzval
ambiciozno in realistično;

Or. en

Predlog spremembe 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja Komisijo, ki je napovedala, 
da bo do konca tega leta predstavila 
dodatne podatke, na primer o sestavi cen 
energije v državah članicah; poziva, naj 
bodo ti podatki na voljo končnim 
potrošnikom in vključeni v postopek 
morebitnih prihodnjih predlogov politike;

Or. en

Predlog spremembe 217
Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem opozarja na tveganje 
večje selitve virov CO2, tj. stalne selitve 
energijsko intenzivnih industrij onkraj 
meja EU;

Or. pl

Predlog spremembe 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je mednarodno 
dogovorjeni podnebni cilj omejitev dviga 
povprečne globalne temperature na manj 
kot 2 stopinji Celzija v primerjavi s 
predindustrijsko ravnjo; poziva Komisijo 
in države članice, naj za cilj zastavijo dvig 
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temperature za največ 1,5 stopinje Celzija 
v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, ob 
upoštevanju vplivov podnebnih sprememb 
na najmanj razvite države.

Or. en

Predlog spremembe 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je seznanjen z nedavno objavo „prvega 
dela petega poročila o oceni 
Mednarodnega odbora za podnebne 
spremembe“, sprejetega 
27. septembra 2013, ki potrjuje, da je 
95 odstotkov globalnega segrevanja 
posledica človekove dejavnosti 
(90 odstotkov v četrtem poročilu iz 
leta 2007), in opozarja na možne posledice 
neukrepanja za stabilnost našega 
ekosistema;

Or. en

Predlog spremembe 220
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot 
so konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki
temeljijo na združevanju obstoječih ciljev 
in so jasno osredotočene na omejevanje 
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energijo in podnebni cilji (npr. 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
obnovljivi viri energije in energetska 
učinkovitost);

števila ciljev, da se spodbudi poenostavitev 
regulativnega okvira in ohrani dejanski 
nadzor nad povezavami med obstoječimi 
politikami in cilji;

Or. fr

Predlog spremembe 221
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in trajnost, tako da hkrati z 
razvojem drugih podpornih ukrepov 
določi zavezujoče cilje za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljive vire
energije in energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 222
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot 
so konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
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emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

Or. pt

Predlog spremembe 223
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, večje število delovnih 
mest, zanesljivost oskrbe z energijo, 
energetska revščina in podnebni cilji (npr. 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
obnovljivi viri energije in energetska 
učinkovitost);

Or. ro

Predlog spremembe 224
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji, vključno z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov,
obnovljivimi viri energije in energetsko 
učinkovitostjo;
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Or. en

Predlog spremembe 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski
in prožen pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 
vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost); v zvezi s tem 
meni, da bo najučinkovitejši cilj 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
dosežen s tehnološko nevtralno politiko, ki 
bo določena na ravni, skladni z 
napredkom, doseženim na področju 
mednarodnih zavez;

Or. en

Predlog spremembe 226
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo, energetska neodvisnost in 
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emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

podnebni cilji (npr. zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

Or. es

Predlog spremembe 227
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji;

Or. en

Predlog spremembe 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost); poziva 
Komisijo, naj zagotovi dosledno 
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spremljanje uresničevanja ciljev, da se 
lahko pravočasno odkrijejo in preprečijo 
grožnje nasprotujočih si ciljev;

Or. de

Predlog spremembe 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji. ugotavlja, da je 
en sam krovni podnebni cilj stroškovno 
učinkovit način zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov in hkrati spodbujanja 
novih tehnologij, konkurenčnosti in 
energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 230
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo, cenovno dostopno oblikovanje 
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emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri
energije in energetska učinkovitost);

cen energije in trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski
in prožen pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 
vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost); poudarja, da 
morajo biti politike v ta namen usklajene, 
pri čemer podnebna politika ne more biti v 
nasprotju z drugimi ali bolj prednostna 
kot druge;

Or. en

Predlog spremembe 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi
vsestranski pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 

2. poziva Komisijo, naj izvaja vsestranski 
pristop, ki temelji na politikah energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije in
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 
ki se medsebojno krepijo in katerih
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vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost);

stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki zadevajo konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebne 
cilje;

Or. en

Predlog spremembe 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo in podnebni cilji (npr. zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri 
energije in energetska učinkovitost);

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski 
pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z 
usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z 
energijo, podnebni cilji in ponovna 
industrializacija; poudarja dejstvo, da 
mora biti prihodnja energetska in 
podnebna politika EU usmerjena v 
podpiranje načrta Komisije za povečanje 
deleža industrije v BDP EU na 20 %;

Or. de

(Sedanji okvir energetske in podnebne politike zvišuje stroške energije in nepravično 
obremenjuje evropsko industrijo, zato ni v skladu s ciljem ponovne industrializacije, ki ga je 
nedavno sprejela Komisija, za povečanje deleža industrije v BDP EU na 20 % (ta se je s 15,5 
% leta 2012 znižal na 15,1%).)

Predlog spremembe 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi 
vsestranski pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 
vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in
energetska učinkovitost);

2. poziva Svet in Komisijo, naj za okvir 
podnebne in energetske politike EU do 
leta 2030 sprejmeta in začneta izvajati tri 
ambiciozne zavezujoče cilje z vidika 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti, saj so ti trije cilji 
najprimernejše orodje, da se zagotovi, da 
bodo podnebni in energetski cilji EU v 
obdobju do leta 2030 doseženi na 
stroškovno učinkovit način;

Or. en

Predlog spremembe 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi 
vsestranski pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 
vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost);

2. vztraja, da bi morala Komisija v svojem 
prihodnjem sporočilu predlagati nov 
podnebni in energetski paket do leta 2030,
ki bo obsegal tri zavezujoče glavne cilje za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
energijo iz obnovljivih virov in prihranke
energije, ki se bodo medsebojno krepili;;

Or. en

Predlog spremembe 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj uporabi 
vsestranski pristop, katerega uspešnost in 
stroškovno učinkovitost bi bilo treba 
izboljšati z usklajenimi in doslednimi 
politikami, ki enakovredno obravnavajo 
vprašanja, kot so konkurenčnost, 
zanesljivost oskrbe z energijo in podnebni 
cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljivi viri energije in
energetska učinkovitost);

2. poziva Svet, naj za okvir podnebne in 
energetske politike EU do leta 2030 
sprejme – države članice in Komisijo pa, 
naj začnejo izvajati – pristop, ki bo 
združeval usklajene, dosledne in 
ambiciozne zavezujoče cilje zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov, razvoja 
obnovljivih virov energije in razvoja 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 237
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da bo potek dekarbonizacije 
odvisen od različnih deležev 
nizkoogljičnih tehnologij v državah 
članicah: obnovljivih virov energije, 
jedrske energije ter zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida, če bo 
na voljo pravočasno; ugotavlja, da bo 
vključevanje večjega deleža obnovljivih 
virov energije zahtevalo precejšnje 
razširitve prenosnih in distribucijskih 
omrežij, dodatne priklopljive rezervne 
zmogljivosti in/ali skladiščne zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 238
Catherine Trautmann
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je dodatek teh podnebnih 
ciljev načrtu za leto 2030 lahko prednost, 
če se ne dojemajo ločeno: energetska 
učinkovitost olajšuje dosego cilja omejitve 
emisij toplogrednih plinov in tudi 
omogoča absolutno zmanjšanje obsega 
obnovljivih virov energije (in potrebne 
začetne naložbe), v sorazmerju s skupnim 
povpraševanjem, ki bi ga ta učinkovitost 
zmanjšuje; cilj omejevanja emisij 
toplogrednih plinov istočasno usmerja 
mešanico energetskih virov k neogljičnim 
virom energije, med katerimi so na 
ključnem mestu obnovljivi viri energije, in 
spodbuja prizadevanja za učinkovitost; in 
končno, cilj za obnovljive vire energije se 
medsebojno dopolnjuje s ciljem za emisije 
toplogrednih plinov, vendar jasno zahteva 
večje usklajevanje podpornih mehanizmov 
in stopnje uvajanja;

Or. fr

Predlog spremembe 239
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj opredeli cilj 
zmanjševanja emisij za celotno Unijo do 
leta 2030, prilagojen tako, da bo mogoče 
doseči cilj Evropskega parlamenta in 
Evropskega sveta, da se emisije 
toplogrednih plinov EU do leta 2050 
zmanjšajo za 80–95 odstotkov glede na 
ravni iz leta 1990;

Or. en
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Predlog spremembe 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da je Evropska unija ob 
podnebnih in energetskih ciljih 20/20/20 
in enakovredno z njimi določila cilj 20 % 
za ponovno industrializacijo EU1 ter da 
energetski in podnebni cilji 20/20/20 ne 
smejo predstavljati ovire za cilj glede 
industrije, zato poziva, naj bodo predlogi z 
drugih področij, kot so energetska, 
okoljska in podnebna politika, bolj 
usklajeni z 20-odstotnim ciljnim deležem 
industrije, da se okrepi trajnost evropske 
industrije;
__________________
1 Sporočilo Komisije z dne 10. oktobra 
2012 z naslovom „Močnejša evropska 
industrija za rast in oživitev gospodarstva“ 
(COM(2012)582). 

Or. de

Predlog spremembe 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je enakost žensk in 
moških ena od temeljnih vrednot 
Evropske unije; obstoječa podnebna 
politika EU v veliki meri ni upoštevala 
vidika spolov, to pa je zmanjševalo 
učinkovitost in uspešnost nizkoogljičnega 
prilagajanja podnebnim spremembam; 



AM\1008877SL.doc 19/97 PE522.926v01-00

SL

poudarja pomen in potrebo po analizi 
glede na spol in vključitvi vidika spola v 
vse ukrepe na področju energetske
učinkovitosti, zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov in obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da lahko večplastni cilji 
povzročajo obveznosti vlaganj na 
področjih, ki bi lahko bila draga in
neučinkovita, in da bi morala biti državam 
članicam zagotovljena prožnost, da bodo 
cilje na področju podnebnih sprememb 
dosegale na stroškovno najučinkovitejše 
načine;

Or. en

Predlog spremembe 243
Francesco De Angelis

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da je treba določiti pravno 
zavezujoče cilje v zvezi z zmanjšanjem 
toplogrednih plinov, obnovljivimi viri 
energije in energetsko učinkovitostjo; 
meni, da bo morala EU za pravi prehod 
na nizkoogljični energetski sistem do leta 
2030 zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov za 55 %, povečati delež obnovljivih
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virov energije v mešanici energetskih 
virov na 45 % in z učinkovitejšo rabo 
energije zmanjšati skupno porabo za 40 
%;
(NOV ODSTAVEK 3. Obrazložitev: V 
skladu z nedavnimi raziskavami bo morala 
EU, da pomaga preprečiti podnebno krizo, 
do leta 2030 zmanjšati domače emisije za 
55 %, povečati delež obnovljivih virov 
energije v mešanici energetskih virov na 45 
% in zmanjšati porabo energije za 40 %; 
Pravno zavezujoči cilji so edino sredstvo 
za zagotavljanje stabilnosti, ki jo 
potrebujejo vlagatelji, in so tako ključni za 
spodbujanje konkurenčnosti EU, 
zniževanje stroškov energije in ustvarjanje 
novih delovnih mest.)

Or. it

Predlog spremembe 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja pomen določitve enega 
samega krovnega podnebnega cilja, ki bo 
omogočil zmanjševanje emisij CO2 na 
stroškovno najučinkovitejši način;

Or. en

Predlog spremembe 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
določijo vseevropski cilj zmanjševanja 
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emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za 
vsaj 50 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990, skupaj z jasnimi cilji na 
področju obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; poudarja, da je 
ta raven ambicioznosti skladna z 
dolgoročnim ciljem EU zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov za 80–95 odstotkov in 
da bo Uniji omogočila, da bo še naprej 
vodila diplomacijo na področju globalnih 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da bo potek dekarbonizacije 
odvisen od različnih deležev 
nizkoogljičnih tehnologij v državah 
članicah: obnovljivih virov energije, 
jedrske energije ter zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida, če bo 
na voljo pravočasno; ugotavlja, da bo 
vključevanje večjega deleža obnovljivih 
virov energije zahtevalo precejšnje 
razširitve prenosnih in distribucijskih 
omrežij, dodatne priklopljive rezervne 
zmogljivosti in/ali skladiščne zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 247
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da bi moral biti namen 
podnebnih politik zmanjševati emisije 
toplogrednih plinov na trajnosten in 
stroškovno učinkovit način; zato meni, da 
bi bilo treba določiti en splošen zavezujoč 
cilj, da se doseže zahtevano ciljno 
zmanjšanje CO2, drugotni cilji, kot so 
energetska učinkovitost in obnovljivi viri 
energije, pa bi morali biti okvirni, da bi 
državam članicam zagotovili prožnost pri 
doseganju tega splošnega cilja na 
stroškovno najučinkovitejši način;

Or. en

Predlog spremembe 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je močan zavezujoč cilj glede 
energetske učinkovitosti primarnega 
pomena, da bo raba energije v Uniji čim 
bolj učinkovita, tak cilj pa bo posledično 
tudi zagotovil, da bo doseganje ciljev glede 
toplogrednih plinov in obnovljivih virov 
energije lažje; zato poziva k nadaljevanju 
sedanjega cilja za leto 2020, ki pa naj 
postane zavezujoč, raven ambicioznosti pa 
naj se podvoji na 40 odstotkov;

Or. en

Predlog spremembe 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisija, naj bolj izkoristi 
prednosti vzajemnega delovanja teh treh 
ciljev, da bodo spodbujali in krepili 
konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z 
energijo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 250
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. opozarja, da so države članice še 
naprej pristojne, da izberejo svoje 
mešanice energetskih virov, in bi se tako 
morale odločati za optimalno mešanico, ki 
bo omogočala doseganje ciljev energetske 
politike, zlasti dekarbonizacije;

Or. en

Predlog spremembe 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. opozarja, da bodo vsi morebitni 
dodatni stroški posredno ali neposredno 
preneseni na končne potrošnike, zato 
meni, da je zmanjševanje dodatnih 
stroškov dekarbonizacije energetskega 
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sistema EU predpogoj za ohranitev 
evropske konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. opozarja, da bodo morali k 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov 
prispevati vsi gospodarski sektorji, da bo 
lahko Unija prispevala ustrezen delež v 
okviru globalnih prizadevanj; je 
prepričan, da je potreben pravočasen 
dogovor o podnebnem okviru in okviru za 
energetiko za leto 2030, da se EU pripravi 
na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem mednarodnem 
sporazumu, ter da državam članicam, 
industriji in drugim sektorjem zagotovi 
jasen pravno zavezujoč okvir in cilje za 
izvedbo potrebnih srednjeročnih in 
dolgoročnih naložb v zmanjševanje emisij, 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 253
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. je prepričan, da so zavezujoči skupni 
cilji, ki združujejo skupna nacionalna 
prizadevanja, stroškovno najučinkovitejši 
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in najprožnejši način, da se državam 
članicam zagotovi potrebna prožnost in 
spoštuje subsidiarnost;

Or. en

Predlog spremembe 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. meni, da je zavezujoči cilj 45-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v Uniji najboljši način, da se 
zagotovi potrebna varnost vlagateljev za 
nadaljnji razvoj in spodbujanje 
obnovljivih virov energije in z njimi 
povezane infrastrukture, ter da je v celoti 
izvedljiv skupaj s trdnim zavezujočim 
ciljem glede prihranka energije;

Or. en

Predlog spremembe 255
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. meni, da je določitev dolgoročnega 
tehnološko nevtralnega cilja za 
zmanjšanje emisij CO2 nujna za 
spodbujanje potrebne dinamike inovacij 
in naložb ter za stroškovno učinkovito 
doseganje dekarbonizacije; glede tega 
poziva Evropski svet, naj določi 
ambiciozen cilj za zmanjševanje emisij 
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CO2 do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. meni, da je zavezujoč cilj 50-
odstotnega domačega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z ravnmi 
leta 1990 absolutni minimum, ki je 
potreben za doseganje cilja omejitve 
segrevanja ozračja na manj kot 2 °C, ter 
da je uresničljiv in sprejemljiv, kot so 
pokazale številne študije, zlasti v povezavi 
z ambicioznimi cilji glede prihrankov 
energije in deležem energije iz obnovljivih 
virov

Or. en

Predlog spremembe 257
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, enostaven,
stabilen, dolgoročen in stroškovno 
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za industrijske panoge in vlagatelje; učinkovit okvir za industrijske panoge in 
vlagatelje;

Or. fr

Predlog spremembe 258
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje; to bo 
EU na stroškovno učinkovit način 
omogočilo izpolniti zavezo Evropskega 
parlamenta in Sveta za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v EU do leta 2050 na 
80–90 odstotkov glede na raven iz 
leta 1990;

Or. en

Predlog spremembe 259
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 predvidi 
uresničljive cilje v okviru globalnega 
sporazuma, ki upoštevajo gospodarske, 
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okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

socialne, okoljske, mednarodne in 
tehnološke okoliščine in ohranjajo 
konkurenčnost evropske industrije, ter 
oblikuje jasen, stabilen, dolgoročen in 
stroškovno učinkovit okvir za industrijske 
panoge in vlagatelje;

Or. fr

Predlog spremembe 260
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive zavezujoče cilje, 
ki upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;
poudarja, da je za zanesljivo, cenovno 
ugodno in stabilno oskrbo z energijo kot 
tudi za varnost naložb, konkurenčnost in 
inovativnost Evropske unije nujno 
potreben dolgoročen in zanesljiv 
regulativni okvir v okviru evropske 
energetske politike;

Or. de

Predlog spremembe 261
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive, prožne, 
stroškovno učinkovite in tehnološko 
nevtralne cilje, ki upoštevajo gospodarske, 
socialne, okoljske, mednarodne in 
tehnološke okoliščine, ter oblikuje jasen, 
stabilen, dolgoročen in stroškovno 
učinkovit okvir za industrijske panoge in 
vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine in temeljijo na pristopu od 
spodaj navzgor ob upoštevanju priznanih 
znanstvenih spoznanj in ne le političnih 
zahtev, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

Or. de

Predlog spremembe 263
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, uresničljive in tehnološko 
nevtralne cilje, ki upoštevajo gospodarske, 
socialne, okoljske, mednarodne in 
tehnološke okoliščine, ter oblikuje jasen, 
stabilen, dolgoročen in stroškovno 
učinkovit okvir za industrijske panoge in 
vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 264
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, uresničljive in tehnološko 
nevtralne cilje, ki upoštevajo gospodarske, 
socialne, okoljske, mednarodne in 
tehnološke okoliščine, ter oblikuje jasen, 
stabilen, dolgoročen in stroškovno 
učinkovit okvir za industrijske panoge in 
vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 265
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje dva zavezujoča 
cilja, enega za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov in drugega kot 
kombinacijo dveh ciljev glede energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije, 
v kateri bo vsak cilj upošteval prispevek 
drugega. Ta dva kombinirana cilja bosta 
državam članicam zagotovila prožnost pri 
izvajanju energetske politike. Taki cilji 
bodo zagotovili jasen, stabilen in 
stroškovno učinkovit okvir, ki bo 
zagotavljal dolgoročno varnost 
industrijskim panogam in vlagateljem;

Or. en

Predlog spremembe 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ob 
upoštevanju stroškovno 
najučinkovitejšega načina, da se doseže 
naša dolgoročna zaveza, pa tudi 
gospodarskih, socialnih, okoljskih, 
mednarodnih in tehnoloških okoliščin, ter 
oblikuje jasen, stabilen, dolgoročen in 
stroškovno učinkovit okvir za industrijske 
panoge in vlagatelje;
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Or. en

Predlog spremembe 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, uresničljive in tehnološko 
nevtralne cilje, ki upoštevajo gospodarske, 
socialne, okoljske, mednarodne in 
tehnološke okoliščine, ter oblikuje jasen, 
stabilen, dolgoročen in stroškovno 
učinkovit ter tehnološko nevtralen okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje, v 
katerem bi moral biti sistem EU za 
trgovanje z emisijami glavni instrument, 
saj zagotavlja tržni pristop za doseganje 
ciljev na področju okolja in energije;

Or. en

Predlog spremembe 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in 
zastavi ambiciozne in zavezujoče cilje na 
ravni EU za leto 2030 v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo, obnovljivimi viri energije 
in emisijami toplogrednih plinov, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
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dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 269
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 v zvezi z 
zmanjšanjem toplogrednih plinov, 
energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi 
viri energije zastavi ambiciozne cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine in ki omogočajo dosego 
mednarodno dogovorjenega cilja 2 °C, ter 
oblikuje jasen, stabilen, dolgoročen in 
stroškovno učinkovit regulativni okvir za 
industrijske panoge in vlagatelje;

Or. pt

Predlog spremembe 270
Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 



PE522.926v01-00 34/97 AM\1008877SL.doc

SL

dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje; cilji 
morajo biti tehnično in ekonomsko 
izvedljivi v vsakem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropsko komisijo in Evropski 
svet, naj vzdržujeta raven napredka, 
doseženega na ravni EU v zvezi s cilji 
politik EU za leto 2030, tako da določita 
zavezujoče cilje, ki se medsebojno krepijo,
in sicer 55-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, 45-odstotni delež 
obnovljivih virov v porabi energije in 40-
odstotno zmanjšanje skupne porabe 
primarne energije do leta 2030 v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2005; določitev 
teh ciljev je edini način, da se izboljšajo
gospodarske, socialne, okoljske, 
mednarodne in tehnološke okoliščine, ter 
oblikuje jasen, stabilen, dolgoročen in 
stroškovno učinkovit okvir za industrijske 
panoge in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj določi 
zavezujoče cilje EU za podnebno politiko 
ter politiko obnovljivih virov energije in
energetske učinkovitosti do leta 2030, 
skladne z dolgoročnim podnebnim ciljem, 
in za energetsko učinkovito gospodarstvo
do leta 2050, ki bo temeljilo na obnovljivih 
virih energije, da oblikuje jasen, stabilen
in varen okvir za dobrobit ljudi, 
industrijskih panog in vlagateljev;

Or. en

Predlog spremembe 273
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne cilje, ki upoštevajo 
gospodarske, socialne, okoljske, 
mednarodne in tehnološke okoliščine, ter 
oblikuje obvezne cilje za zmanjšanje 
emisij, obnovljive vire energije in
energetsko učinkovitost v okviru 
stabilnega in stroškovno učinkovitega 
okvira, ki zagotavlja dolgoročno varnost
za industrijske panoge, vlagatelje, 
potrošnike in družbo kot celoto;

Or. es

Predlog spremembe 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj hitro podpre 
nov podnebni in energetski sveženj do leta 
2030 s temi tremi zavezujočimi glavnimi 
cilji, da oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 275
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za 
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen in 
stroškovno učinkovit okvir, ki bo 
zagotavljal dolgoročno varnost za 
industrijske panoge in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven 
napredka, doseženega na ravni EU, in za
politike EU do leta 2030 zastavi 
ambiciozne, a uresničljive cilje, ki 
upoštevajo gospodarske, socialne, 
okoljske, mednarodne in tehnološke 
okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir 
za industrijske panoge in vlagatelje;

3. poziva Evropski svet, naj zato, da bo 
omogočil nadaljevanje napredovanja, 
doseženega na ravni EU, zastavi 
ambiciozne in uresničljive cilje za
podnebno in energetsko politiko EU do 
leta 2030 na stroškovno učinkovit način;

Or. en

Predlog spremembe 277
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da razvoj energetske 
učinkovitosti prispeva k zmanjševanju 
stroškov energije, zmanjševanju naše 
odvisnosti od energije in izboljšanju naše 
trgovinske bilance na področju energije, k 
ustvarjanju novih in nepreseljivih 
dejavnosti, k spopadanju z rastjo cen 
energije in boju proti podnebnim 
spremembam; ponavlja, da je najcenejša 
energija tista, ki se nikoli ne uporabi; zato 
meni, da bi si morala EU zastaviti 
zavezujoči cilj zmanjšati bruto porabo 
energije za vsaj 30 odstotkov do leta 2030 
v primerjavi z izhodiščnim letom 2008;

Or. en

Predlog spremembe 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da morajo energetsko 
učinkovitost usmerjati predvsem spodbude 
in da bi bilo treba za namene 
uresničevanja ciljev regulacijo uporabljati 
samo v posebej utemeljenih primerih; zato 
poziva, naj se direktiva o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov izvaja 
umerjeno, in poziva Komisijo, naj ne 
predlaga predloga za regulacijo področja 
ročk za prhanje in vodovodnih armatur;

Or. de

Predlog spremembe 279
Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da cilj EU za zmanjšanje do leta 
2030 ne bi smel biti zastavljen 
enostransko, ločeno od obveznosti za 
zmanjšanje, ki so jih sprejela druga večja 
gospodarstva; namesto tega bi moral biti 
zastavljen v okviru potrebnih zmanjšanj v 
razvitih državah in v državah v vzponu ter 
pogojen s primerljivo ravnjo 
ambicioznosti v teh državah;

Or. en

Predlog spremembe 280
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3а. poziva, naj se zagotovijo potrebna 
sredstva za raziskave in razvoj obnovljivih 
virov energije in tehnologij za prihranek 
energije;

Or. bg

Predlog spremembe 281
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da morajo dolgoročni cilji 
politike EU in posebna orodja politike za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
dosledno temeljiti na referenčnem letu 
1990;

Or. en

Predlog spremembe 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je prepričan, da je najboljši način za 
zadovoljitev sedanjih in prihodnjih 
evropskih potreb po energiji uravnotežena 
in raznovrstna mešanica energetskih
virov, pri kateri je odvisnost od enega 
samega vira energije zmanjšana, hkrati 
pa ne ustvarja drugih novih odvisnosti, ob 
upoštevanju priporočila Komisija, da je 
treba zmanjšati odvisnost od fosilnih 
goriv; poziva države članice, naj 
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upoštevajo ta dejstva;

Or. en

Predlog spremembe 283
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je prepričan, da se mora v prihodnost 
usmerjena energetska in podnebna 
politika izvajati skladno s programom 
industrijske politike EU za 
konkurenčnost; glede tega meni, da bo 
zavezujoč cilj glede obnovljivih virov 
energije do leta 2030 omilil negotovost 
glede srednje- in dolgoročnih obetov ter 
okrepil zaupanje udeležencev na trgu ter 
znižal stroške kapitala, potrebnega za 
sprostitev zasebnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 284
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Evropski svet, naj sprejme nov 
zavezujoč cilj za zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 za vse 
gospodarstvo EU, ki mora biti vsaj 40-
odstotno v primerjavi z ravnmi leta 1990, 
da bo skladno s ciljem 80–95-odstotnega 
zmanjšanja, ki ga je Svet že potrdil do leta 
2050;

Or. en
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Predlog spremembe 285
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj poenostavi svojo 
podnebno in energetsko politiko, da se 
doseže večja doslednost, prožnost in 
stroškovna učinkovitost evropskih politik;

Or. en

Predlog spremembe 286
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je zgodovina dokazala, 
da je najučinkovitejši način za uresničitev 
podnebnih in energetskih ciljev EU 
določitev zavezujočih ciljev; 

Or. de

Predlog spremembe 287
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da lahko EU poveča ambicije 
glede zmanjševanja CO2, če se druge 
države z največ emisijami v razvitem svetu 
in v državah v razvoju zavežejo, da bodo 
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prevzele svoj delež prizadevanj za 
globalno zmanjševanje emisij; 

Or. en

Predlog spremembe 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponavlja, da mora energetski in 
podnebni okvir za leto 2030 dosegati 
rezultate stroškovno učinkoviteje; je 
prepričan, da bi bilo mogoče to doseči z 
zmanjšanjem soodvisnosti in vzajemnih 
učinkov sedanjih instrumentov politike, v 
okviru katerih na primer za industrijo 
veljajo sistem za trgovanje z emisijami, 
določbe direktive o energetski 
učinkovitosti, pogosto pa nanjo vplivajo 
tudi stroški vključevanja energije iz 
obnovljivih virov; zaradi tega meni, da bi 
bilo treba za različne sektorje predvideti 
različne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je EU na dobri poti, da 
uresniči cilj glede 20-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije leta 2020; 
poudarja, da širitev na nacionalni ravni, 
ki je do določene mere neusklajena in se 
odvija izjemno hitro, močno vpliva na 
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notranji energetski trg EU (med drugim 
prek tokovnih zank); meni, da se morajo 
sistemi oskrbe z energijo v prihodnosti 
bolj zanašati na obnovljive vire energije; 
vztraja, da je treba v odločitve o nadaljnji 
širitvi obnovljivih virov energije vključiti 
vse ustrezne vidike sistemov oskrbe z 
energijo;

Or. de

Predlog spremembe 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. vendar pa je prepričan, da bi morali 
biti vsi cilji za leto 2030 tesno povezani z 
mednarodnimi pogajanji o novem 
podnebnem sporazumu, ki so v teku; 
poziva, naj se formalno sprejmejo šele 
potem, ko bodo upoštevani rezultati 
pogajanj za globalni sporazum v Parizu 
leta 2015 v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
( UNFCCC);

Or. en

Predlog spremembe 291
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da se veliko ciljev v energetski 
politiki resda lahko doseže z zvišanjem 
cen energije in posledično z zmanjšanjem 
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gospodarske dejavnosti, vendar je pravi 
izziv doseči omenjene cilje istočasno s 
povečanjem gospodarske dejavnosti;

Or. lv

Predlog spremembe 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da bo cilj EU glede 
dekarbonizacije do leta 2050 dosežen le, 
če bo izveden odmik od fosilnih goriv, in 
da se je zato treba izogibati politikam, ki 
bi nas lahko priklenile nanje; ponavlja, da 
bodo ambiciozne in dolgoročne politike 
energetske učinkovitosti in energije iz 
obnovljivih virov pomagale preprečiti tako 
odvisnost; glede tega poudarja zadnje 
ugotovitve Mednarodne agencije za 
energijo, da so politike energije iz 
obnovljivih virov dolgoročno cenejše od 
zanašanja le na cene ogljika, ker 
spodbujajo pravočasno okrepitev širokega 
portfelja tehnologij za pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov, ki so 
potrebne za dolgoročno popolno 
dekarbonizacijo elektroenergetskega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 293
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. se strinja, da bi morali biti zato, da bi 
omogočili čim večje izkoriščanje 
zmogljivosti obnovljivih virov energije, 
cilji za leto 2030 osredotočeni na razvoj 
celotnega elektroenergetskega sistema: 
okvir in cilji bi morali biti osredotočeni na 
optimizacijo celotnega 
elektroenergetskega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 294
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozen in zavezujoč cilj najmanj 45-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije, da bi še naprej izkoriščali 
makroekonomske ugodnosti obnovljivih 
virov energije v smislu zaposlovanja in 
izvoza tehnologije rasti, na področju 
katere je Evropa na vodilnem mestu;

Or. es

Predlog spremembe 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bi moral biti sistem EU 
za trgovanje z emisijami kot eden od 
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temeljev podnebnega in energetskega 
svežnja EU glavni instrument za 
zmanjševanje emisij v industriji in 
spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; to bi moralo potekati tako, da 
se ustvarijo enaki pogoji za vse 
konkurenčne tehnologije, da se podjetjem 
zagotovi prožnost za razvoj lastnih 
strategij za blažitev posledic, in da se 
določijo posebni ukrepi za preprečevanje 
selitve virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 296
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba določiti 
zavezujoč cilj, ki bo zagotovil prihranke 
energije, in ocenjuje, da ga je treba 
izračunati z uporabo sektorskih 
prihrankov od spodaj navzgor, da se 
izboljša gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Evropski svet, naj zastavi tri 
zavezujoče cilje EU do leta 2030 za 
zmanjšanje skupne porabe primarne 
energije za 40 odstotkov glede na ravni iz 
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leta 2010, za proizvodnjo 45 odstotkov 
skupne porabe končne energije iz 
obnovljivih virov in za domače 60-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov glede na ravni iz leta 1990; meni, 
da je to skladno s ciljem omejitve 
segrevanja ozračja na manj kot 2 °C in s 
pravično globalno razdelitvijo bremen ter 
da ohranja EU na prvem mestu v razvoju 
tehnologij za prihodnje podnebju in 
obnovljivim virom energije prijazno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 298
Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da najuspešnejši subjekti v 
vsakem sektorju ne bi smeli imeti nobenih 
neposrednih ali posrednih stroškov zaradi 
energetskega in podnebnega okvira EU, 
in poziva Komisijo, naj to načelo vključi v 
ustrezne predloge; glede tega meni, da so 
določbe o selitvi virov CO2 v sistemu EU 
za trgovanje z emisijami in prosto 
razdeljevanje pravic za najboljše izvajalce 
učinkovita orodja za zaščito sektorjev, 
izpostavljenih mednarodni konkurenci, 
dokler ne bodo vzpostavljeni enaki pogoji 
na mednarodni ravni; zato poziva 
Komisijo, naj predlaga in izboljša 
ustrezne ukrepe za obdobje do leta 2030; 
poziva Komisijo, naj oceni alternativne 
načine varstva industrije pred prenosom 
stroškov CO2 v cene energije, kot so 
prosto razdeljevanje pravic sektorjem, ki 
so veliki porabniki električne energije, na 
podlagi njihovih posrednih stroškov CO2;

Or. en
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Predlog spremembe 299
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost 
ter tehnološko in finančno primernost 
določitve okvirnega cilja za razvoj 
tehnologij za zajemanje in skladiščenje 
ogljika v Evropi, da bi mobilizirali 
deležnike in potrebna finančna sredstva 
za razvoj močnega in uspešnega 
evropskega tehnološkega sektorja v boju 
proti podnebnim spremembam;

Or. fr

Predlog spremembe 300
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozen in zavezujoč cilj za obnovljive 
vire energije, da se bodo še naprej 
dosegale gospodarske, okoljske, 
tehnološke in socialne koristi uporabe 
tehnologij obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponavlja, da mora podnebni in 
energetski okvir EU za leto 2030 podpirati 
dolgoročni cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v EU za 80 do 
95 odstotkov do leta 2050 in zato 
zagotavljati jasen, stabilen in stroškovno 
učinkovit dolgoročni okvir za industrijske 
panoge in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Evropsko komisijo, naj skupaj z 
zadevnimi industrijskimi sektorji in v 
okviru podnebnega in energetskega 
okvira razvije posebne sektorske načrte, ki 
bodo zagotavljali industrijskim subjektom 
zadostno mero prožnosti;

Or. en

Predlog spremembe 303
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. vztraja, da se tudi za leto 2030 določijo 
ambiciozni in zavezujoči vseevropski cilji 
na podlagi pozitivnih izkušenj, 
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pridobljenih z zavezujočimi vseevropskimi 
cilji sedanjega podnebnega in 
energetskega svežnja v zvezi z deležem 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
končne energije ter zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov in porabe energije;

Or. de

Predlog spremembe 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva k določitvi cilja zmanjšanja 
CO2 za leto 2030 na podlagi revidiranega 
sistema trgovanja z emisijami za 
industrijo in druge sektorje, za katere se 
šteje, da je ta sistem primeren;

Or. en

Predlog spremembe 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da mora biti v primeru, da 
globalnega sporazuma ne bo mogoče 
doseči, vsak enostranski dogovor EU 
pogojen z opaznimi dosežki glavnih 
onesnaževalcev (npr. Kitajska, ZDA), ki 
so primerljivi z dosedanjimi evropskimi 
prihranki emisij ali jih presegajo, in 
upoštevati možne učinke pojava selitve 
virov CO2;
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Or. en

Predlog spremembe 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. opozarja, da je EU zaradi 
zavezujočega cilja glede obnovljivih virov 
energije za leto 2020 vodilna na področju 
inovacij v zvezi s tehnologijo obnovljivih 
virov energije; opozarja, da bo 
nadaljevanje te politike z zavezujočimi 
cilji glede obnovljivih virov energije še 
bolj okrepilo položaj EU na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da so se v sistemu trgovanja 
z emisijami pojavile težave, ki prvotno 
niso bile predvidene in so povzročile 
kopičenje presežnih pravic; poziva 
Komisijo, naj upošteva pretekle izkušnje 
pri predlogih za strukturno izboljšanje 
sistema za trgovanje z emisijami, ki je 
potrebno, da se okrepi zmožnost sheme za 
odzivanje na upadanje in rast 
gospodarske dejavnosti, poveča varnost 
vlagateljev in okrepijo tržne spodbude za 
vlaganje v nizkoogljične tehnologije in 
njihovo uporabo;
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Or. en

Predlog spremembe 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da morajo biti podnebni in 
energetski cilji EU za leto 2030 skladni z 
njenimi skupnimi preteklimi emisijami 
toplogrednih plinov in z dolgoročnim 
ciljem omejiti dvig temperature na manj 
kot 1,5 °–2 °C; ponavlja, da mora biti 
podnebni in energetski okvir EU za leto 
2030 skladen s tem dolgoročnim ciljem in 
da mora do leta 2050 zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov EU za vsaj 
90 odstotkov;

Or. en

Predlog spremembe 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da si mora EU zato, da ostane 
na prvem mestu glede razvoja tehnologij 
za prihodnje nizkoogljično gospodarstvo, 
zastaviti niz zavezujočih ciljev na področju 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
svojem okviru za leto 2030;

Or. en
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Predlog spremembe 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. ponavlja, da mora energetski in 
podnebni okvir za leto 2030 dosegati 
rezultate stroškovno učinkoviteje; je 
prepričan, da bi bilo to mogoče doseči z 
zmanjšanjem negativnih vzajemnih 
učinkov sedanjih instrumentov politike in 
z več prožnosti med instrumenti in ukrepi 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 311
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. vztraja, da mora biti zavezujoči cilj na 
ravni EU glede deleža energije iz 
obnovljivih virov v porabi končne energije 
do leta 2030 vsaj 40 do 45 % ter da ga je 
treba doseči z zavezujočimi cilji glede 
širitve v državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. pri reviziji sistema trgovanja z 
emisijami bi bilo treba zagotoviti, da 
ostane v celoti tržen, hkrati pa povečati 
njegovo zmogljivost prilagajanja 
obdobjem upadanja in rasti gospodarske 
dejavnosti, da se preprečijo prihodnji 
poskusi posegov na trgu; poleg tega bi 
morala Komisija predlagati, da se 
prihodki od dražb obvezno namenijo 
inovativnim okolju prijaznim 
tehnologijam; določbe v zvezi s sektorji in 
podsektorji, v katerih je prisotno tveganje 
selitve virov CO2, bi se morale ohraniti in 
revidirati le v luči zavezujočih 
mednarodnih sporazumov o boju proti 
podnebnim spremembam, da se industriji 
zagotovi čim večja možna varnost;

Or. en

Predlog spremembe 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. meni, da mora zavezujoči cilj EU za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
do leta 2030 zahtevati vsaj 40-odstotno 
zmanjšanje;

Or. en

Predlog spremembe 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poudarja, da mora EU dolgoročno 
zmanjšati svojo odvisnost od uvoženih 
fosilnih goriv in popolnoma 
dekarbonizirati svoj elektroenergetski 
sektor ter zagotoviti proizvodnjo električne 
energije po sprejemljivi ceni; poudarja, da 
bodo morali imeti obnovljivi viri energije 
osrednjo vlogo pri doseganju teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj povečajo 
delež prihodkov iz sistema trgovanja z 
emisijami, namenjen podnebju, da se 
spodbudijo nizkoogljične naložbe v 
industrijo in drugi načini odpiranja 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3d. opaža splošno soglasje za določitev 
novega zavezujočega cilja zmanjšanja 
emisij CO2 na podlagi revidiranega in 
dobro delujočega sistema trgovanja z 
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emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3d. priporoča določitev okvirnega cilja 
glede obnovljivih virov energije za leto 
2030; ugotavlja, da bi moral biti ta cilj 
glede na določbe PDEU, zlasti člena 194 
(pristojnost držav članic, da izberejo svojo 
mešanico energetskih virov), določen na 
ravni celotne EU;

Or. en

Predlog spremembe 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3d. meni, da razvoj obnovljivih virov 
energije prispeva k doseganju cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
zmanjševanju potrebe po uvozu fosilnih 
goriv in povečanju raznolikosti virov 
energije; zato meni, da mora EU v svojem 
okviru za leto 2030 določiti zavezujoč cilj 
glede obnovljivih virov energije;

Or. en
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Predlog spremembe 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3e. pri reviziji sistema trgovanja z 
emisijami bi bilo treba zagotoviti, da 
ostane v celoti tržen, hkrati pa povečati 
njegovo zmogljivost prilagajanja 
obdobjem upadanja in rasti gospodarske 
dejavnosti, da se preprečijo prihodnji 
poskusi posegov na trgu; poleg tega bi 
morala Komisija predlagati, da se 
prihodki od dražb obvezno namenijo 
inovativnim okolju prijaznim 
tehnologijam; določbe v zvezi s sektorji in 
podsektorji, v katerih je prisotno tveganje 
selitve virov CO2, bi se morale ohraniti in 
revidirati le v luči zavezujočih 
mednarodnih sporazumov o boju proti 
podnebnim spremembam, da se industriji 
zagotovi čim večja možna varnost;

Or. en

Predlog spremembe 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 3 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3e. meni, da bi moral zavezujoč cilj EU 
glede obnovljivih virov energije do leta 
2030 zahtevati vsaj 30-odstotni delež;

Or. en

Predlog spremembe 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
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Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 3 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 f. vztraja, da bi morale vse nacionalne 
sheme pomoči za obnovljive vire energije 
preiti na evropski sistem pomoči; je 
prepričan, da bi bolj celosten sistem 
spodbujanja obnovljivih virov energije na 
ravni EU od leta 2020 naprej, ki bi v celoti 
upošteval regionalne in geografske razlike 
ter obstoječe nadnacionalne pobude in ki 
bi bil vključen v splošno prizadevanje za 
doseganje dekarbonizacije, lahko 
pomagal zagotoviti stroškovno 
učinkovitejši okvir za obnovljive vire 
energije, varnost naložb in enake pogoje, 
v okviru katerih bi bilo mogoče realizirati 
celoten njihov potencial;

Or. en

Predlog spremembe 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 f. meni, da razvoj energetske 
učinkovitosti prispeva k zmanjševanju 
stroškov energije, zmanjševanju naše 
odvisnosti od energije in izboljšanju naše 
trgovinske bilance na področju energije, k 
ustvarjanju novih in nepreseljivih 
dejavnosti, k spopadanju z rastjo cen 
energije in boju proti podnebnim 
spremembam; ponavlja, da je najcenejša 
energija tista, ki se nikoli ne uporabi; zato 
meni, da mora EU v svojem okviru za leto 
2030 določiti zavezujoč cilj glede 
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energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 3 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 g. meni, da bi moral zavezujoči cilj EU 
glede energetske učinkovitosti do leta 
2030 zahtevati vsaj 40-odstotno 
povečanje;

Or. en

Predlog spremembe 324
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 3 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 h. poziva Svet in države članice, naj pri 
delitvi prizadevanj za doseganje evropskih 
ciljev za leto 2030 med nacionalne cilje, 
omogočijo prožnost med ciljema glede 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti, da se upošteva njun 
prispevek h globalnemu nacionalnemu 
prizadevanju v skladu z zmožnostmi; 

Or. en

Predlog spremembe 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti; 
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 326
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme in politika 
zelenih javnih naročil, če bi se bolje 
izkoristile, lahko bile primerno orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 327
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;

4. meni, da so dobro uravnotežene
podporne sheme primerno orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
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opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 328
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi bile
bolje zasnovane in usklajene na evropski 
ravni, lahko bile primerno orodje za 
spodbujanje razvoja še vedno nezrelih
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti; opozarja na pomembno 
vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v 
zvezi s tem;

Or. fr

Predlog spremembe 329
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. opozarja, da se je izkazalo, da so bili 
prostovoljni cilji glede obnovljivih virov 
energije v letih od 2001 do 2010 uspešni 
pri povečevanju njihovega deleža v 
naboru energetskih virov EU (4,5 % na 
leto od 2001 do 2010); meni, da bi 
podporne sheme, če bi se bolje izkoristile, 
lahko bile primerno orodje za spodbujanje
stroškovno učinkovitega razvoja 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti; opozarja na pomembno 
vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v 
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zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 330
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi bile
bolje pripravljene, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja premalo 
razvitih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem, za 
pomoč podpornim shemam, da se bodo 
postopoma združile v skupni evropski 
pristop;

Or. en

Predlog spremembe 331
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
uporabljale učinkovito in skladno z 
notranjim trgom in ustreznimi pravili EU 
o državni pomoči, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en
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Predlog spremembe 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi vsaka podporna shema, če 
bi se bolje izkoristila, lahko bila primerno 
orodje za spodbujanje razvoja novih 
tehnologij in tehnologij tik pred uvedbo 
na trg v zvezi z obnovljivimi viri energije –
tam, kjer so geografsko najučinkovitejše –
ter v zvezi z energetsko učinkovitostjo, z 
namenom doseganja konkurenčnosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem, ob 
upoštevanju tudi pomena programa za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 333
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem, še 
zlasti v zvezi z omrežjem za prenos 
električne energije, proizvedene v vetrnih 
elektrarnah na severu EU, na njen jug;

Or. pl
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Predlog spremembe 334
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme morale biti
primerno orodje za spodbujanje razvoja 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti ter da bi jih bilo treba v 
prihodnosti bolje izkoriščati na podlagi 
bolj usklajenega evropskega pristopa;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. de

Predlog spremembe 335
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da so zavezujoči cilji, povezani z 
dobro pripravljenimi podpornimi 
shemami, najprimernejše orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 336
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da so subvencije in druge 
spodbude pomembne za razvoj in uvedbo
obnovljivih virov energije v velikem 
obsegu; ugotavlja, da trenutno v Evropski 
uniji obstaja hkrati veliko različnih vrst 
shem za spodbujanje obnovljivih virov 
energije; opozarja, da bi lahko bila v tem 
pogledu večja združljivost pomemben 
vidik za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga; opozarja na pomembno 
vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v 
zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da so podporne sheme, če so 
pripravljene tako, da so predvidljive in 
dinamične, lahko primerno orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem; je 
prepričan, da bi morale biti podporne 
sheme za tehnologije obnovljivih virov 
energije, da bi bile stroškovno učinkovite, 
narejene po meri glede na nacionalne 
razmere in glede na različno zrelost trgov 
in tehnologij;

Or. en
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Predlog spremembe 338
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja vseh nizkoogljičnih 
energetskih tehnologij in energetske 
učinkovitosti; opozarja na pomembno 
vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v 
zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se
uporabljale učinkovito in skladno z 
notranjim trgom in ustreznimi pravili EU 
o državni pomoči, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije
tik pred uvedbo na trg, z namenom, da bi 
postali konkurenčni; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 340
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje inovacij, raziskav novih 
tehnologij in energetske učinkovitosti;
meni, da je nujna odprava nepovratnih 
sredstev in subvencij, ki izkrivljajo trg, z 
zagotovitvijo, da se namenjajo izključno 
podpiranju vstopa nezrelih tehnologij na 
trg; opozarja na pomembno vlogo 
Komisije pri zagotavljanju smernic v zvezi 
s tem;

Or. fr

Predlog spremembe 341
Riikka Pakarinen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi bile 
bolj tržno usmerjene, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
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bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje stroškovno učinkovitega
razvoja obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 343
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme na podlagi 
tržnih mehanizmov, če bi se bolje 
izkoristile, lahko bile primerno orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. lv

Predlog spremembe 344
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi bile 
bolj tržno usmerjene, lahko bile primerno 
orodje za spodbujanje razvoja obnovljivih 
virov energije, drugih nizkoogljičnih 
tehnologij in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en
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Predlog spremembe 345
Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme lahko bile 
primerno orodje za spodbujanje razvoja
nekonvencionalnih virov energije in 
energetske učinkovitosti;

Or. pl

Predlog spremembe 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da so podporne sheme, če so 
pripravljene učinkovito in dovolj prožno, 
lahko primerno orodje za spodbujanje 
razvoja in uporabe obnovljivih virov 
energije ter energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 4. meni, da bi podporne sheme lahko bile 
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bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

primerno orodje za spodbujanje razvoja za 
zdaj še nekonkurenčnih obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti, če bi 
zlasti podpora za obnovljive vire energije 
temeljila na načelih stroškovne 
učinkovitosti, če bi bila kratkoročno do 
srednjeročno v večji meri usklajena na 
ravni EU in če bi jo dolgoročno odpravili, 
da bi lahko uvedli na trg tehnologije za 
energijo iz obnovljivih virov; ugotavlja, da 
trg izkrivljajo še zlasti podporni modeli z 
zagotovljenimi cenami za proizvajalce 
energije iz obnovljivih virov, ki jih je zato 
treba čim prej odpraviti; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju navedenega;

Or. de

(Podpora za obnovljive vire energije v svoji trenutni obliki – z zelo različnimi ureditvami po 
EU, deloma kot posledica stroškovno neučinkovitih modelov, ki temeljijo na sistemih 
zagotovljenih tarif za oddajo energije v omrežje – ustvarja dodatne stroške, zlasti za 
potrošnike, kar bi lahko preprečili s pametno zasnovano podporno shemo.)

Predlog spremembe 348
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se 
bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje 
za spodbujanje razvoja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti;
opozarja na pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

4. meni, da bi podporne sheme in finančni 
instrumenti, če bi se bolje izkoristili, lahko
bili primerno orodje za spodbujanje razvoja
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti; opozarja na pomembno 
vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v 
zvezi s tem; meni, da morajo biti 
podporne sheme za tehnologije za 
energijo iz obnovljivih virov, zato da so 
lahko donosne in da lahko zagotovijo 
dolgoročno skladnost s cilji, prilagojene 
nacionalnim razmeram in upoštevati 
zrelost tehnologij;

Or. es



AM\1008877SL.doc 71/97 PE522.926v01-00

SL

Predlog spremembe 349
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti na vseevropski ravni; 
opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; zato je 
prepričan, da bi morala Komisija za 
spodbujanje uspešne evropske strategije 
za obnovljive vire energije po letu 2020 
predlagati obvezen vseevropski cilj glede 
obnovljivih virov energije za leto 2030, ki 
bo upošteval sorazmerne prednosti držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 350
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
zbliževanje med evropskimi podpornimi 
shemami za obnovljive vire energije, da se 
zagotovi stroškovno učinkovita, cenovno 
dostopna preusmeritev na nove vire 
energije v Evropi na podlagi poštene 
konkurence, poveča inovativnost EU in 
zagotovi, da bo oskrba z energijo v Evropi 
tehnološko optimalna, zanesljiva in 
cenovno dostopna; dodaja, da bi moralo 
biti državam članicam dovoljeno, da imajo 
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posebna pravila podpore, ki omogočajo 
vzpostavitev in uporabo lokalnih in 
regionalnih virov; vendar meni, da 
obstoječih nacionalnih sistemov podpore 
ni dopustno ukiniti ali spremeniti za 
nazaj;

Or. de

Predlog spremembe 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da bo spodbujanje 
mikroproizvodnje bistveni element za dvig 
deleža obnovljivih virov energije v 
evropskem naboru energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je zaskrbljujoče, da študije 
kažejo, da jedrska in fosilna goriva 
prejemajo trikrat več pomoči kakor 
obnovljivi viri energije; poudarja, da so 
tehnologije obnovljivih virov energije čiste 
in premalo razvite, medtem ko energija iz 
fosilnih goriv in jedrska energija 
onesnažujeta, sta nevarni in dobro razviti; 
poziva Komisijo, naj analizira neposredno 
in posredno pomoč energiji iz fosilnih 
goriv in jedrski energiji, ter poziva k 
takojšnji postopni opustitvi vseh vrst 
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subvencij jedrski energiji in energiji iz 
fosilnih goriv; 

Or. en

Predlog spremembe 353
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi moral biti okvir politike za 
leto 2030 vključen v dolgoročnejšo vizijo, 
zlasti vizijo do leta 2050, v skladu z 
različnimi načrti, ki jih je sprejela 
Evropska komisija; s tega vidika meni, da 
bi bilo treba politike EU za leto 2030, kar 
zadeva zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost, razumeti kot 
mejnike na poti uresničevanja 
dolgoročnejših ciljev ob celovitem 
pristopu, ki zagotavlja, da so stroškovno 
učinkoviti, predvidljivi in trajnostni;

Or. es

Predlog spremembe 354
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj spodbudi 
razpravo o ustreznem evropskem modelu 
podpore za obnovljive vire energije po letu 
2020, da se prepreči drobitev evropskega 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
da so se sistemi zagotovljenih tarif za 
oddajo energije v omrežje že izkazali kot 
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zelo prožni in obetavni ter omogočili 
podporo za širok portfelj tehnologij;

Or. de

Predlog spremembe 355
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 

črtano
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energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

Or. en

Predlog spremembe 357
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo,
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije ter zagotovi preglednost 
cen, da potrošniki lahko ocenijo ta 
učinek;

Or. fr

Predlog spremembe 358
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe, zlasti 
tiste, ki se nanašajo na shranjevanje, ter
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stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

še nezrele obnovljive vire energije; poziva 
Komisijo, naj preuči vpliv prednostnega 
pošiljanja energije iz obnovljivih virov na 
splošne stroške energije;

Or. fr

Predlog spremembe 359
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi bilo treba zagotoviti 
finančna sredstva za vire energije, ki so že 
razviti in so stroškovno učinkoviti, zato da 
se lahko posodobijo ter da se spodbudita 
inovativnost in konkurenčnost; poziva 
Komisijo, naj preuči vpliv prednostnega 
pošiljanja energije iz obnovljivih virov na 
splošne stroške energije;

Or. bg

Predlog spremembe 360
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti; vendar pa je prepričan, da bi
moral biti ta proces zaradi preprečevanja 
izkrivljanja trga tesno povezan s 
postopnim ukinjanjem neposrednih in 
posrednih subvencij za fosilna goriva in 
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energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

neobnovljive vire energije; take 
subvencije bi morale biti preusmerjene v
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

Or. en

Predlog spremembe 361
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej
subvencije zanje postopoma morale
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da fosilna goriva in jedrska 
energija prejemajo več subvencij kakor
obnovljivi viri energije, in meni, da bi bilo 
treba te subvencije za fosilna goriva in 
jedrsko energijo postopkoma ukiniti, da bi 
jih lahko prerazporedili za raziskovalne in 
razvojne programe ter obnovljive vire 
energije, ki še niso stroškovno učinkoviti;

Or. en

Predlog spremembe 362
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 

5. pozdravlja dejstvo, da so obnovljivi viri 
energije na energetskem trgu vedno bolj 
konkurenčni v tržnoekonomskem smislu, 
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subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

in poziva k nadaljnjemu razvoju te 
zmožnosti; poziva Komisijo, naj preuči 
vpliv prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na splošne stroške 
energije; poudarja, da sta povečana 
proizvodnja in oddaja energije iz 
obnovljivih virov v omrežje pomagala 
zmanjšati veleprodajne cene, in poziva, 
naj se ta učinek prenese na potrošnike;

Or. de

Predlog spremembe 363
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti, zlasti za dopolnilne 
geotermalne vire v stavbah, ki so trenutno 
podcenjeni; poziva Komisijo, naj preuči 
vpliv prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na splošne stroške 
energije;

Or. pl

Predlog spremembe 364
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije (kot sta vetrna ali sončna 
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zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne
stroške energije;

energija na kopnem) sedaj morali 
obravnavati kot zreli viri energije in da bi 
se torej subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije in druge 
tehnologije proizvodnje energije z nizkimi 
emisijami, ki še niso stroškovno 
učinkoviti; poziva Komisijo, naj preuči 
vpliv prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na splošne stroške 
energije, da bi se postopoma odpravilo, če 
je to utemeljeno zaradi višjih stroškov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 365
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter
druge nizkoogljične energetske 
tehnologije, ki še niso stroškovno 
učinkoviti; poziva Komisijo, naj preuči 
vpliv prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na splošne stroške 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da lahko subvencije za vire 
energije močno vplivajo na cene energije. 
Da bi zajezili cene, bi se nekateri 
obnovljivi viri energije sedaj morali 
obravnavati kot zreli viri energije in bi se 
torej subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe za
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti, pri čemer pa je 
treba preprečiti spremembe za nazaj;
poziva Komisijo, naj preuči vpliv 
prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na delovanje notranjega 
energetskega trga in na splošne stroške 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da nekateri obnovljivi viri 
energije postajajo cenovno konkurenčni 
konvencionalnim virom energije, ne 
morejo pa še z njimi konkurirati na 
izkrivljenih trgih v sistemih, ki so bili 
zamišljeni za v veliki meri centralizirane 
elektrarne; ugotavlja, da v državah
članicah še vedno prevladujejo strukturna 
izkrivljanja trga, kot so subvencije za 
fosilna goriva in jedrsko energijo (okoli 
100 milijard EUR na leto), regulirane 
cene energije in tržna koncentracija;
poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko 
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preuredili samo energetski trg tako, da bi 
zagotovili donosnost naložb v
spremenljive obnovljive vire energije, ki 
pozitivno vplivajo na zniževanje 
grosističnih cen, vendar pa pri tem 
negativno vplivajo na donosnost naložb;

Or. en

Predlog spremembe 368
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za druge 
nizkoogljične raziskovalne in razvojne 
programe ter obnovljive vire energije, ki še 
niso stroškovno učinkoviti; poziva 
Komisijo, naj preuči vpliv prednostnega 
pošiljanja energije iz obnovljivih virov na 
splošne stroške energije;

Or. en

Predlog spremembe 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
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da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije ter na delovanje in 
ekonomiko drugih pasovnih proizvodnih 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da so nekateri obnovljivi viri 
energije, kot so fotovoltaična vetrna in 
sončna energija, cenovno skoraj 
konkurenčni konvencionalnim virom
energije, vendar pa postopno opuščanje 
mehanizmov pomoči zahteva spremembo 
oblike energetskega trga, racionalizirane 
upravne postopke in postopke povezovanja 
v omrežje, stabilne politike in večjo 
preglednost na energetskih trgih; 
poudarja, da so ambiciozni dolgoročni 
cilji glede obnovljivih virov energije ter 
raziskovalni in razvojni programi potrebni 
za znižanje stroškov vseh tehnologij 
obnovljivih virov energije ter za krepitev 
inovacij in razvoja, predvsem pa uporabe 
novejših in manj razvitih tehnologij, saj 
sta zmanjševanje stroškov in večja 
prisotnost takih tehnologij na trgu 
potrebna za dolgoročno stroškovno
učinkovito dekarbonizacijo 
elektroenergetskega sistema EU;

Or. en
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Predlog spremembe 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter
obnovljive vire energije, ki še niso
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da se lahko, ko so na 
energetskem trgu vzpostavljeni enaki 
pogoji za vse in ko obnovljivi viri energije
dozorijo, podporne sheme postopoma 
ukinejo in prerazporedijo za raziskovalne 
in razvojne programe ter za uvajanje 
tehnologij obnovljivih virov energije, ki še 
niso dovolj razviti (na primer zajemanje 
vetra v mestih, energija valovanja ali 
plimovanja); poziva Komisijo, naj preuči 
vpliv podpornih shem za vse vrste energije 
na splošne stroške energije;

Or. en

Predlog spremembe 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot 
zreli viri energije in da bi se torej
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter
obnovljive vire energije, ki še niso
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da bi se, če bodo in ko bodo 
postali stroški proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov na trgu konkurenčni,
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter za 
naslednjo generacijo tehnologij 
obnovljivih virov energije, ki cenovno še 
niso konkurenčni; prav tako ugotavlja, da 
so fosilna goriva zrel vir energije, zato bi 
bilo treba subvencije zanje čim prej 
postopoma ukiniti;

Or. en
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Predlog spremembe 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi 
viri energije sedaj morali obravnavati kot
zreli viri energije in da bi se torej 
subvencije zanje postopoma morale ukiniti, 
da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja 
energije iz obnovljivih virov na splošne 
stroške energije;

5. ugotavlja, da je dolgoročna zasnova 
številnih nacionalnih podpornih shem za 
obnovljive vire energije povzročila 
prekomerna nadomestila in da bi nekatere 
tehnologije sedaj morali obravnavati kot
zrele vire energije; je prepričan, da bi se 
torej subvencije zanje postopoma morale 
ukiniti, da bi jih lahko prerazporedili za 
raziskovalne in razvojne programe ter 
obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti, pri čemer pa je 
treba preprečiti spremembe za nazaj;
poziva Komisijo, naj preuči vpliv 
prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na delovanje notranjega 
energetskega trga in na splošne stroške 
energije; poziva Komisijo in države 
članice, naj obravnavajo vse ustrezne 
vidike vključevanja energije iz obnovljivih 
virov na elektroenergetske trge;

Or. en

Predlog spremembe 374
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5а. meni, da bi bilo treba učinek različnih 
virov energije na okolje in podnebje 
celovito spremljati;
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Or. bg

Predlog spremembe 375
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in Evropski svet, naj 
izvajata ambiciozen okvir politike za 
podporo razvoju obnovljivih virov energije 
in drugih nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij na podlagi: trdne cene CO2, 
primernih tržnih in finančnih modelov za 
nizkoogljične naložbe, izvajanja 
primernih instrumentov za zagotavljanje 
dolgoročnih energetskih naložb in 
ambiciozne evropske raziskovalne in 
razvojne politike za evropski 
elektroenergetski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 376
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj do leta 2020 
odpravijo okolju škodljive subvencije, 
zlasti subvencije za fosilna goriva, ta 
denar pa preusmerijo v trajnostno 
proizvodnjo energije;

Or. pt

Predlog spremembe 377
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj pripravi predloge 
za financiranje raziskovalnih, razvojnih 
in predstavitvenih dejavnosti zunaj 
Obzorja 2020 za vse obetavne, manj 
razvite nizkoogljične tehnologije in 
tehnike, na podlagi jasnih meril za razvite 
in manj razvite tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 378
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj bo pozorna na 
dejstvo, da ni verjetno – ne zdaj ne v 
bližnji prihodnosti –, da bi se v celotni EU 
uveljavil enoten vzorec za distribuirano 
proizvodnjo energije na podlagi 
obnovljivih virov, saj je porazdelitev 
potencialnih virov takšne energije zelo 
neenaka; vseeno se mu zdi, da ima lahko 
veliko vlogo na regionalni ravni glede na 
učinkovitost distribucije in porabe takšne 
energije na lokalni ravni;

Or. pl

Predlog spremembe 379
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da je treba energetsko 
učinkovitost obravnavati kot enega od 
temeljev podnebnega in energetskega 
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okvira EU zaradi nedvomnega potenciala 
za zmanjševanje obremenjujočega uvoza 
energije, krepitev evropskega 
gospodarskega in socialnega razvoja, 
nižjih stroškov energije ter odpiranja 
lokalnih in stabilnih delovnih mest, hkrati 
pa za omogočanje lažjega in cenejšega 
doseganja večjih znižanj emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 380
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja, da bi morali biti vsi 
obnovljivi viri energije vključeni na trg 
pod običajnimi tržnimi pogoji, takoj ko bo 
to praktično izvedljivo; je prepričan, da je 
vzpostavitev enakih pogojev za vse 
tehnologije/vire goriv nujno, da se 
vlagateljem zagotovi predvidljivost;

Or. en

Predlog spremembe 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da se je že pokazalo, da so 
podporne sheme učinkovite za 
spodbujanje razvoja in uporabe energije iz 
obnovljivih virov; obžaluje spremembe 
nekaterih shem za nazaj, ki so omajale 
zaupanje vlagateljev; opozarja na 
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pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba ambiciozen 
razvoj obnovljivih virov energije 
dopolnjevati z jedrsko energijo, da se 
zagotovi zanesljivost oskrbe in prepreči 
uporaba elektrarn na premog za 
nadomeščanje nihanj v proizvodnji 
energije iz obnovljivih virov; jedrska 
energija ima osrednjo vlogo pri 
omejevanju emisij CO2 in zmanjševanju 
uporabe fosilnih goriv. 

Or. en

Predlog spremembe 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so postale naložbe v 
energijo iz obnovljivih virov precej težje 
zlasti zaradi sprememb za nazaj, ki so jih 
uveljavile nekatere države članice; poziva 
k stabilnemu in predvidljivemu okviru 
pravnih politik in ukrepov do leta 2030 na 
podlagi ambicioznega zavezujočega cilja 
glede obnovljivih virov energije, ki bo 
pomembno pripomogel k odpiranju 
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delovnih mest ter čim bolj zmanjšal 
negotovost, znižal investicijsko tveganje in 
stroške kapitala ter s tem tudi stopnjo 
potrebne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva, naj se vse subvencije za 
energijo, ne glede na vir, postopoma 
odpravijo do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 385
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da bi račun za zunanja 
fosilna goriva v EU leta 2030 dosegel 
okoli 500 milijard EUR; opozarja, da 
pravno zavezujoči 45-odstotni cilj glede 
obnovljivih virov energije ne bo zmanjšal 
le neto stroškov uvoza fosilnih goriv v EU, 
ampak tudi emisije, ki onesnažujejo zrak, 
kot so metan, ogljikov monoksid, dušikovi 
oksidi, žveplov dioksid in ozon, s tem pa 
tudi posredne stroške zdravstvenega 
sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
se nemudoma dogovorijo o ambicioznem 
cilju glede obnovljivih virov energije za 
vso EU, ki se bo enakomerno razdelil med 
države glede na njihov nacionalni 
potencial; takšen cilj je najboljši način, da 
se omogoči znižanje stroškov tehnologij 
obnovljivih virov energije, zagotovi 
dolgoročna varnost naložb in zmanjšajo 
stroški kapitala ter premija za tveganje 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 387
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da subvencije za fosilna 
goriva še naprej prevladujejo nad 
subvencijami za obnovljive vire energije; 
je prepričan, da bi postopno ukinjanje 
subvencij za fosilna goriva in razvite 
tehnologije obnovljivih virov energije 
lahko pomagalo zmanjšati stroške 
energije, povečati konkurenčnost in 
zmanjšati izkrivljanja na energetskem 
trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 388
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da dolgoročni cilji 
zagotavljajo politično stabilnost in krepijo 
zaupanje potrošnikov, s tem pa v največji 
možni meri zmanjšujejo premije za 
tveganja vlagateljev, kar je kritični 
dejavnik za razvoj obnovljivih virov 
energije, ki so kapitalsko intenzivne 
tehnologije; ugotavlja, da bi odsotnost 
ciljev povzročila precejšnje povečanje 
stroškov obnovljivih virov energije, 
naložbe, ki jih omogoča dolgoročni cilj, 
pa bi po drugi strani zmanjševale stroške 
tehnologije in potrebo po posebni podpori;

Or. en

Predlog spremembe 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da se je že pokazalo, da so 
podporne sheme učinkovite za 
spodbujanje razvoja in uporabe energije iz 
obnovljivih virov; ugotavlja pa, da so bile 
v nekaterih primerih neučinkovite in bi 
morale biti bolje zastavljene; obžaluje 
spremembe nekaterih shem za nazaj, ki so 
omajale zaupanje vlagateljev; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri 
zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

Or. en
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Predlog spremembe 390
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k sprejetju zavezujočega cilja v 
zvezi s prihrankom energije, ki se 
izračuna na podlagi ocene potenciala 
prihranka energije v različnih 
gospodarskih sektorjih (gradnja, prevoz 
itn.), potem pa se določi splošen zavezujoč 
cilj, ki predstavlja vsoto teh potencialnih 
prihrankov;

Or. es

Predlog spremembe 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da negotovost glede 
evropskih političnih ambicij na področju 
obnovljivih virov trenutno zadržuje 
naložbe, potrebne za doseganje 
industrializacije naslednje generacije 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 392
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da bi bilo treba postopno 
ukinjanje subvencij razvitim tehnologijam 
obnovljivih virov energije objaviti dovolj 
zgodaj, da se preprečijo škodljivi učinki 
na sektor; poziva Komisijo, naj z državami 
članicami pripravi načrte v posameznih 
državah z jasnimi obvezami za postopno 
ukinjanje teh subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 393
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. vendar pa meni, da bi bilo treba 
postopno ukinjanje subvencij razvitim 
tehnologijam obnovljivih virov energije 
objaviti dovolj zgodaj, da se preprečijo 
škodljivi učinki na sektor; poziva 
Komisijo, naj z državami članicami 
pripravi načrte v posameznih državah z 
jasnimi obvezami za postopno ukinjanje 
teh subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da so tržni mehanizmi in 
konkurenca predpogoj za dolgoročni 
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razvoj energije iz obnovljivih virov v 
Evropi; ugotavlja, da je svoboden in odprt 
trg najboljši način za spodbujanje 
trajnostnega razvoja energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 395
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj pripravi seznam 
vseh nacionalnih in evropskih subvencij 
ter podpornih shem za obnovljive vire 
energije, in poziva države članice, naj v 
sodelovanju s Komisijo uvedejo 
doslednost in preglednost na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj preuči vpliv 
prednostnega pošiljanja energije iz 
obnovljivih virov na delovanje notranjega 
energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 397
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj pripravi predloge 
za financiranje raziskovalnih, razvojnih 
in predstavitvenih dejavnosti zunaj 
Obzorja 2020 za vse obetavne, manj 
razvite tehnologije in tehnike z nizkimi 
emisijami, na podlagi jasnih meril za 
razvite in manj razvite tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. opozarja na posledice različnih stopenj 
nadomestila za posredne stroške ogljika v 
različnih državah članicah na notranji 
trg; poziva Komisijo, naj pripravi okvir za 
nadomestila, ki bo na notranjem trgu 
izenačil pogoje za vse;

Or. en

Predlog spremembe 399
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. je prepričan, da je za učinkovitost 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
potrebno izboljšanje prožnosti mreže, 
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infrastruktur in zmogljivosti prenosa 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poudarja, da je načrt Komisije za 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 pokazal, da 
bi obnovljivi viri energije in večja 
energetska učinkovitost Uniji lahko 
prinesli letne prihranke od 175 do 
320 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. poudarja precejšen potencial za 
odpiranje delovnih mest na področju 
obnovljivih virov energije (3 milijone 
delovnih mest do leta 2020) in energetske 
učinkovitosti (2 milijona delovnih mest do 
leta 2020)1;
__________________
1 Delovni dokument služb Komisije: 
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Izkoriščanje zaposlitvenega potenciala 
zelene rasti

Or. en


