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Predlog spremembe 620
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zanesljiva oskrba z energijo Zanesljiva oskrba z energijo in notranji 
energetski trg

Or. en

Predlog spremembe 621
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, izkoriščanjem 
prednosti varčevanja z energijo in 
razvojem pametne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 622
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov ter iskanje in črpanje 
domačih virov, kot tudi z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 623
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja, da je zanesljivost oskrbe z 
energijo pomemben predpogoj za 
evropske državljane in podjetja; poudarja
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v povečanje zanesljivosti oskrbe 
z energijo ter gospodarske in industrijske 
konkurenčnosti v EU, ustvarjanje delovnih 
mest, socialne vidike in okoljsko 
trajnostnost z ukrepi, kot so diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov, ter z 
večjo uporabo obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 624
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo za vse 
evropske državljane po dostopnih cenah
ter gospodarske in industrijske 
konkurenčnosti v EU, ustvarjanje
kakovostnih delovnih mest, socialne vidike 
in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot so 
diverzifikacija dobavnih poti, dobaviteljev 
in virov, ter z večjo uporabo obnovljivih 
virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 625
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter
gospodarske in industrijske 
konkurenčnosti v EU, ustvarjanje delovnih 
mest, socialne vidike in okoljsko 
trajnostnost z ukrepi, kot so diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov, ter z 
večjo uporabo obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter
gospodarskega in industrijskega razvoja v 
EU, odpornost na globalne energetske 
pretrese, ustvarjanje delovnih mest, 
socialne vidike in okoljsko trajnostnost z 
ukrepi, kot so diverzifikacija dobavnih 
poti, dobaviteljev in virov, ter z večjo 
uporabo obnovljivih virov energije in 
izkoriščanjem možnosti EU za varčevanje 
z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z uporabo lastnih 
virov (vključno z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije);

Or. en

Predlog spremembe 627
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije in stroškovno 
učinkovitim varčevanjem z energijo, 
doseženim z izboljšano energetsko 
učinkovitostjo;

Or. en

Predlog spremembe 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske 
konkurenčnosti v EU, ustvarjanje delovnih 
mest, socialne vidike in okoljsko 
trajnostnost z ukrepi, kot so diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov, ter z 
večjo uporabo obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo, okoljsko 
trajnostnost, gospodarsko in industrijsko 
konkurenčnost, odpornost na globalne 
energetske pretrese, ustvarjanje delovnih 
mest ter socialne vidike v EU z različnimi 
politikami in ukrepi, kot so diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov, kot 
tudi z večjim izkoriščanjem možnosti EU 
za varčevanje z energijo ter uporabo 
obnovljivih virov energije in pametne 
energetske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije skupaj z večjo 
stabilno pasovno obremenitvijo, ki jo je 
mogoče regulirati;

Or. en
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Predlog spremembe 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so povečanje energetske učinkovitosti in 
prihrankov energije, diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov ter 
oblikovanje resnično povezanega 
evropskega energetskega trga, kot tudi z 
večjo uporabo obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 631
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, kot tudi z večjo 
uporabo obnovljivih virov energije ter 
energetsko učinkovitih storitev in tehnik 
na strani ponudbe in povpraševanja;

Or. en
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Predlog spremembe 632
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z uporabo 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 633
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo 
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so polno izkoriščanje razpoložljivih 
možnosti za varčevanje z energijo in
diverzifikacija dobavnih poti, dobaviteljev 
in virov, ter z večjo uporabo obnovljivih 
virov energije;

Or. es

Predlog spremembe 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen okvira podnebne in 
energetske politike do 2030, ki bi bil 
usmerjen v povečanje zanesljivosti oskrbe 
z energijo ter gospodarske in industrijske 
konkurenčnosti v EU, ustvarjanje delovnih 
mest, socialne vidike in okoljsko 
trajnostnost z ukrepi, kot so večja uporaba 
obnovljivih virov energije, velike naložbe 
v energetsko učinkovitost ter
diverzifikacija dobavnih poti, dobaviteljev 
in virov;

Or. en

Predlog spremembe 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo
obnovljivih virov energije;

19. poudarja pomen energetske strategije, 
ki bi bila usmerjena v povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter 
gospodarske in industrijske konkurenčnosti 
v EU, ustvarjanje delovnih mest, socialne 
vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot 
so diverzifikacija dobavnih poti, 
dobaviteljev in virov, spodbujanje 
energetske učinkovitosti ter večja uporaba
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 636
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je treba zagotoviti 
zanesljivo oskrbo z energijo in posledično 
energetsko neodvisnost v EU, in sicer 
predvsem s spodbujanjem energetske 
učinkovitosti, prihrankov energije in 
energije iz obnovljivih virov, kar bo 
skupaj z drugimi alternativnimi viri 
energije zmanjšalo odvisnost od uvoza; 
opaža vse večje zanimanje za raziskovanje 
naftnih in plinskih polj v Sredozemskem 
in Črnem morju; meni, da bi bilo treba v 
okviru politike EU o črpanju nafte in 
plina na morju nameniti pozornost 
preprečevanju morebitnih nevarnosti ter 
določitvi izključnih ekonomskih con 
zadevnih držav članic in zadevnih tretjih 
držav v skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu (UNCLOS), 
katere podpisnice so vse države članice ter 
tudi EU sama;

Or. en

Predlog spremembe 637
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. ugotavlja, da so omrežna 
infrastruktura, upravljanje omrežij in 
tržna pravila prilagojeni potrebam 
jedrskih elektrarn in elektrarn na fosilna 
goriva, kar novejše tehnologije, kot so 
obnovljivi viri energije, postavlja v 
podrejen konkurenčni položaj; poziva k 
večji prožnosti energetskega sistema ter k 
njegovi prilagoditvi vse večjemu deležu 
energije iz obnovljivih virov, da bi 
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zagotovili čim večjo stroškovno 
učinkovitost in zanesljivost oskrbe z 
energijo;

Or. de

Predlog spremembe 638
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja nedavno sprejetje 
Uredbe (EU) št. 347/2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo, ki 
omogoča gradnjo čezmejne infrastrukture 
za prenos energije v EU z zagotavljanjem 
regulativne in finančne podpore prek 
spodbud, hitrejših in preglednejših 
postopkov za izdajo dovoljenj, pravil za 
čezmejno razporeditev stroškov ter 
optimizacijo pritegnitve javnih in zasebnih 
sredstev v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 639
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je zanesljiva oskrba z 
energijo še posebej negotova, kadar se 
energija uvaža iz različnih držav; 
poudarja, da lahko nezadostna raznolikost 
virov energije ustvari težave v zunanjih 
odnosih EU, zlasti če je uvoz odvisen od 
politično nestabilnih ali nedemokratičnih 
režimov;

Or. en
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Predlog spremembe 640
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. pozdravlja sprejetje uredbe o 
instrumentu za povezovanje Evrope, ki je 
bistvenega pomena za kritje ogromnih 
naložb v evropsko energetsko 
infrastrukturo, ki je potrebna za 
dokončno vzpostavitev enotnega trga; 
poudarja, da bo ta novi mehanizem 
financiranja v kar največji meri 
uporabljal finančne instrumente in 
ustvaril finančni vzvod, tako da bo kar 
najučinkovitejše uporabil javna sredstva 
in pritegnil zasebne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države 
članice pri zagotavljanju zanesljivosti 
oskrbe z energijo sposobne izkoristiti vse 
svoje domače vire energije v skladu s 
politikami, ki zagotavljajo varno in 
trajnostno iskanje, črpanje in uporabo teh 
virov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 642
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da lahko države članice pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo same izberejo nacionalno 
mešanico energetskih virov in izkoristijo
vse svoje domače vire energije v skladu z 
željami državljanov in politikami, ki 
zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

Or. fr

Predlog spremembe 643
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno 
iskanje, črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse trajnostne
vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 644
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države 
članice pri zagotavljanju zanesljivosti 

20. priporoča, naj države članice pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
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oskrbe z energijo sposobne izkoristiti vse
svoje domače vire energije v skladu s 
politikami, ki zagotavljajo varno in 
trajnostno iskanje, črpanje in uporabo teh
virov;

energijo dajejo prednost politikam, ki 
zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo domačih virov
energije, pri tem pa upoštevajo pravila o 
presojah vplivov na okolje;

Or. pt

Predlog spremembe 645
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno 
iskanje, črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da mora EU v celoti
izkoristiti potencial vseh obnovljivih virov
energije, ki so na voljo državam članicam 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 646
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov, ob 
upoštevanju škodljivih posledic 
hidravličnega lomljenja za javno zdravje 
in okolje;

Or. en
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Predlog spremembe 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo imeti države 
članice pri zagotavljanju zanesljivosti 
oskrbe z energijo možnost prosto izbrati 
mešanico virov energije in izkoristiti vse 
svoje domače vire energije (vključno z 
nekonvencionalnimi ogljikovodiki, kot je 
plin iz skrilavca) v skladu s politikami, ki 
zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje, proizvodnjo in uporabo teh virov
in z njimi povezanih izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno 
iskanje, črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje
obnovljive vire energije in vire za 
energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti domače vire 
energije v skladu s politikami, ki 
zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov, če je to 
skladno z evropskimi dolgoročnimi cilji na 
področju podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 650
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov; v zvezi s tem 
poudarja vedno večji pomen iskanja 
nahajališč nafte in zemeljskega plina, 
zlasti v vzhodnem Sredozemlju, in 
posledično potrebo po določitvi izključnih 
ekonomskih con na tem območju v skladu 
s Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS);

Or. el

Predlog spremembe 651
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov; meni, da 
morajo države članice in EU v ta namen 
oblikovati podporne politike, da bi 
zagotovile oskrbo z domačimi viri 
energije;

Or. es

Predlog spremembe 652
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo in končne samozadostnosti
sposobne izkoristiti vse svoje domače vire 
energije v skladu s politikami, ki 
zagotavljajo varno in trajnostno iskanje, 
črpanje in uporabo teh virov; zato 
poudarja pomen raziskovanja naftnih in
plinskih polj v vzhodnem Sredozemskem 
morju, kar bi lahko bistveno pripomoglo k 
energetski neodvisnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da morajo biti države članice 
pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo sposobne izkoristiti vse svoje 
domače vire energije v skladu s politikami, 
ki zagotavljajo varno in trajnostno 
iskanje, črpanje in uporabo teh virov;

20. poudarja, da je treba zanesljivost
oskrbe z energijo zagotoviti z večjo 
uporabo obnovljivih virov energije in 
energetsko učinkovitostjo ter dokončno 
vzpostavitvijo notranjega energetskega 
trga, ki se štejejo za možnosti brez 
obžalovanja, ter da je treba pri iskanju, 
črpanju in uporabi domačih virov energije 
upoštevati politike, ki zagotavljajo varne, 
trajnostne in okolju prijazne prakse;

Or. en

Predlog spremembe 654
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da je treba pri izkoriščanju 
domačih virov energije v primeru 
čezmejnih regij ustrezno upoštevati 
morebitne negativne učinke, do katerih bi 
lahko prišlo na ozemlju sosednje države, 
in sprejeti zaščitne ukrepe v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Evropsko komisijo, naj izvede 
tretji strateški pregled energetske politike 
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in oblikuje prihodnje evropske podnebne 
zaveze na podlagi posodobljenih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 656
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. v zvezi z notranjim trgom s plinom 
poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo vse pogodbe za plin, osnovane 
na zastarelih mehanizmih za določanje 
cen, zlasti na načelu indeksacije na 
podlagi cen nafte, ki potrošnikom 
vsiljujejo visoke cene, ter poziva Komisijo, 
naj pomaga pri preučevanju možnosti za 
preoblikovanje teh pogodb, ne samo v 
okviru njihovega podaljšanja; poudarja, 
da je treba razvijati in podpirati vse 
produkte in mehanizme, namenjene 
krepitvi zmogljivosti za kratkoročno 
trgovanje s plinom; poudarja, da so 
zgornji ukrepi ključni za zagotavljanje 
dejanske konkurenčnosti, kar zadeva ceno 
dobave plina za vse potrošnike na 
notranjem trgu s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 657
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da bo razvoj domačih virov 
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povzročil nastanek novih trgovalnih 
vozlišč v EU ter novih promptnih trgov s 
plinom in električno energijo, zato 
predstavlja pravo priložnost za EU in 
države članice, da določijo lastne cene 
energije, tudi na regionalni in lokalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 658
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
zakonodaje v zvezi s hidravličnim 
lomljenjem zagotovi obvezno presojo 
vplivov iskanja in pridobivanja plina iz 
skrilavca na okolje; poleg tega poudarja, 
da ni na voljo dovolj podatkov o 
kemikalijah, uporabljenih med procesom 
hidravličnega lomljenja; zato poziva 
Komisijo, naj pri oblikovanju zadevne 
zakonodaje zagotovi preglednost podatkov 
o teh kemikalijah, da bi zagotovila kar 
najvišjo raven javnega zdravja in varstva 
okolja; 

Or. en

Predlog spremembe 659
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
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težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poudarja potrebo po oblikovanju 
energetskih povezav med vsemi državami 
članicami; poziva k nadaljnjemu 
podpiranju decentralizirane proizvodnje 
energije in proizvodnje v malem obsegu ter 
pametne energetske infrastrukture v vseh 
državah članicah; zato izpostavlja potrebo 
po odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 660
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poudarja, da je treba v ta namen 
razširiti energetsko infrastrukturo na vseh 
ravneh omrežja, razširiti informacijsko 
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EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

infrastrukturo, okrepiti spodbujanje 
raziskav in razvoja ter hitro uvesti 
evropsko standardizacijo; poleg tega meni, 
da bo dokončanje infrastrukture 
superomrežja EU, ki bo povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod, EU omogočilo, 
da bo čim bolje izkoristila sorazmerne 
prednosti posameznih držav članic, in 
poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu z večjim 
vključevanjem upravljavcev 
distribucijskih omrežij ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; poudarja, da je treba pri 
razširitvi in posodobitvi energetske 
infrastrukture zagotoviti močnejše 
sodelovanje med upravljavci prenosnih 
sistemov ter intenzivno, pregledno, 
usklajeno in čim prejšnje vključevanje 
vseh zainteresiranih strani; zato 
izpostavlja potrebo po odločnem 
usklajevanju med politikami držav članic 
ter skupnem delovanju, solidarnosti in 
preglednosti, saj lahko odločitve glede 
nacionalne energetske politike vplivajo 
tudi na druge države članice; predlaga, naj 
se preučita možnost in način uporabe 
strokovnega znanja ter struktur Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) pri izvajanju teh nalog;

Or. de

Predlog spremembe 661
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
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v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja in omrežja 
zemeljskega plina v EU, ki bosta 
povezovala sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu
učinkovitemu in trajnostnemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
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energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic; poudarja velik potencial energije 
vetra Severnega morja; poudarja pomen 
omrežja v Severnem morju za 
zagotavljanje stroškovno učinkovitega 
koriščenja energije iz obnovljivih virov v 
Severnem morju; v zvezi s tem priznava 
pomen pobude za priobalno omrežje držav 
ob Severnem morju ter poziva države 
članice in Komisijo, naj ji namenijo več 
pozornosti in podpore; poziva k 
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članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

nadaljnjemu podpiranju decentralizirane 
proizvodnje energije in proizvodnje v 
malem obsegu ter pametne energetske 
infrastrukture v vseh državah članicah; zato 
izpostavlja potrebo po odločnem 
usklajevanju med politikami držav članic 
ter skupnem delovanju, solidarnosti in 
preglednosti, saj lahko odločitve glede 
nacionalne energetske politike vplivajo 
tudi na druge države članice; predlaga, naj 
se preučita možnost in način uporabe 
strokovnega znanja ter struktur Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) pri izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 664
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo,
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami,
tako da se zagotovi čimprejšnja dokončna
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu 
podpiranju decentralizirane proizvodnje 
energije in proizvodnje v malem obsegu 
ter pametne energetske infrastrukture v 
vseh državah članicah; zato izpostavlja 
potrebo po odločnem usklajevanju med 
politikami držav članic ter skupnem 
delovanju, solidarnosti in preglednosti, saj 
lahko odločitve glede nacionalne 
energetske politike vplivajo tudi na druge 

21. poudarja, da si mora EU prizadevati za 
zanesljivo oskrbo z energijo, tako da 
zagotovi čimprejšnjo dokončno
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic; zato izpostavlja potrebo po
okrepljenem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti;
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države članice; predlaga, naj se preučita 
možnost in način uporabe strokovnega 
znanja ter struktur Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) pri izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 665
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo,
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

21. poudarja, da je ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo,
ena od prednostnih nalog razvoj modela
energetske soodvisnosti med državami 
članicami, tako da se zagotovi čimprejšnja 
dokončna vzpostavitev notranjega 
energetskega trga v EU; poleg tega meni, 
da bo dokončanje infrastrukture 
superomrežja EU, ki bo povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod, EU omogočilo, 
da bo čim bolje izkoristila sorazmerne 
prednosti posameznih držav članic, in 
poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

Or. en
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Predlog spremembe 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za trajnosten energetski okvir, 
težišče premakniti na model sodelovanja
med državami članicami, tako da se 
zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije,
proizvodnje v malem obsegu in 
proizvodnje v lasti skupnosti ter pametne 
energetske infrastrukture na ravni 
distribucije, pa tudi shranjevanja in 
programov za odziv na povpraševanje, da 
bi omogočili lokalno izravnavo ponudbe 
in povpraševanja v vseh državah članicah;
zato izpostavlja potrebo po nadaljnjem 
razvoju makroregionalnih energetskih 
trgov v EU, kot je združen nordijski trg 
Nord Pool ali osrednjezahodni trg, ki 
krepijo sodelovanje med sosednjimi 
državami v smislu izmenjave energije, 
razvoja infrastrukture, izravnave ponudbe 
in povpraševanja ter shranjevanja; poziva 
k odločnemu usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnemu delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
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izvajanju teh nalog;

Or. en

Predlog spremembe 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah; zato izpostavlja potrebo po 
odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, 
solidarnosti in preglednosti, saj lahko 
odločitve glede nacionalne energetske 
politike vplivajo tudi na druge države 
članice; predlaga, naj se preučita možnost 
in način uporabe strokovnega znanja ter 
struktur Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti med državami članicami, tako 
da se zagotovi čimprejšnja dokončna 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
v EU, ki zajema zlasti izgradnjo 
povezovalnih vodov in odpravo čezmejnih 
ovir; poleg tega meni, da bo dokončanje 
infrastrukture superomrežja EU, ki bo 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila 
sorazmerne prednosti posameznih držav 
članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
proizvodnje v malem obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 668
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da bi morala EU ohraniti 
trdno politično držo v zvezi z 
podeljevanjem koncesij za črpanje in 
določitvijo izključnih ekonomskih con ter 
da bi si morala v sodelovanju z zadevnimi 
državami članicami prizadevati preprečiti 
mednarodne razdore; priznava, da je 
varovanje pomorskih meja Evrope izziv za 
EU in države članice; poudarja, da je 
treba energijo uporabljati kot gibalo miru, 
okoljske celovitosti, sodelovanja in 
stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je treba nadaljevati z 
razdružitvijo in deregulacijo evropskih 
energetskih trgov, da se zagotovita 
konkurenca in oskrba z energijo po 
najnižji možni ceni;

Or. en

Predlog spremembe 670
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je aktivno 
gospodarjenje z gozdovi, ki krepi rast in s 
tem tudi absorpcijo ogljikovega dioksida, 
pomemben in stroškovno učinkovit način 
za lažje uresničevanje podnebnih ciljev; 
ugotavlja, da vsak dodatni kubični meter 
gozda, ustvarjen z aktivnim gojenjem, 
absorbira približno 1,3 tone ogljikovega 
dioksida, kar ustreza emisijam, nastalih 
pri 10 000 kilometrov dolgi vožnji z 
avtomobilom; poziva Komisijo in države 
članice, naj oblikujejo spodbude za 
lastnike gozdov, da bi dejavno prispevali k 
večjim koristim za podnebje, na primer z 
osredotočanjem na regionalne ukrepe, ki 
spodbujajo trajnostno gojenje gozdov in 
absorpcijo ogljikovega dioksida;

Or. sv

Predlog spremembe 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. opozarja na sklepe Evropskega sveta 
iz leta 2002 v zvezi z določitvijo 
nezavezujočega cilja glede doseganja 
medsebojne elektroenergetske povezanosti 
v višini 10 % obstoječih nacionalnih 
proizvodnih zmogljivosti do leta 2005; 
poudarja, da večina držav članic ni 
uresničila tega cilja; meni, da bo večja 
medsebojna povezanost spodbudila 
čezmejno trgovanje in povečala 
sposobnost EU za izravnavo, kar bo 
povečalo stroškovno učinkovitost 
vključevanja energije iz obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo, naj v cilje okvira 
podnebne in energetske politike do 2030 
vključi zavezujoč cilj ali sklop ciljev glede 
medsebojne povezanosti električne 
infrastrukture na podlagi analize 
primerjalnih prednosti posameznih držav 
članic na področju energije iz obnovljivih 
virov, da bi dokončali infrastrukturo 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever, 
jug, vzhod in zahod;

Or. en

Predlog spremembe 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. poudarja pomen usklajevanja 
intenzivnosti naložb v energetsko 
infrastrukturo z naložbami v obnovljive in 
druge vire energije; poudarja ključno 
vlogo prenosa energije v okviru politike 
do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde
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Predlog resolucije
Odstavek 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21d. poudarja, da ima evropska podpora 
bistveno vlogo pri spodbujanju gradnje 
čezmejne infrastrukture za prenos 
energije v EU; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo tovrstne 
čezmejne naložbe s politično in finančno 
podporo ter z razpravami o spodbudah in 
regulativnih ureditvah; poudarja potrebo 
po podpiranju doslednih in učinkovitih 
ureditev za izdajo dovoljenj za naložbe v 
infrastrukturo v Evropi; 

Or. en

Predlog spremembe 675
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 677
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja ali zlorab trga ter preprečiti 
nastanek novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

Or. en

Predlog spremembe 678
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
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uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom; poziva 
države članice, naj čim prej izvedejo tretji 
zakonodajni paket o notranjem trgu in 
odpravijo obstoječa izkrivljanja trga;

Or. en

Predlog spremembe 679
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom; poziva k 
zagotovitvi izvajanja obstoječe zakonodaje 
EU na področju energije v vseh državah 
članicah EU z doslednim ukrepanjem 
Evropske komisije, da bi vzpostavili 
popolnoma povezan, konkurenčen in 
potrošnikom prijazen notranji energetski 
trg;

Or. de

Predlog spremembe 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom; poudarja, da 
je odprava reguliranih cen za končne 
uporabnike v celotni EU nujno potrebna 
za dokončanje notranjega energetskega 
trga;

Or. de

Predlog spremembe 682
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom; poudarja, da 
je treba odpraviti strukturna izkrivljanja 
trga, ki ne prispevajo k večji trajnostnosti 
naše mešanice energetskih virov, kot so še 
vedno prisotne subvencije za fosilna 
goriva in jedrsko energijo ter 
pomanjkanje preglednosti trga; poziva 
Komisijo, naj okrepi prizadevanja za 
zagotovitev izvajanja tretjega 
energetskega svežnja;

Or. en

Predlog spremembe 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. meni, da med glavne ovire pri 
uresničevanju enotnega trga sodita
nepopolno izvajanje zakonodaje na 
področju notranjega energetskega trga in 
izkrivljanje trga, na primer s subvencijami 
za fosilna goriva; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in tržne 
nepopolnosti ter preprečiti nastanek novih 
ovir za povezovanje trgov z električno 
energijo in plinom, kot so slabo zasnovani 
trgi zmogljivosti, ki zapostavljajo določene 
vrste izravnalnih virov; vztraja, da se v 
prihodnosti vsakršna prožnost v 
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energetskem sistemu, bodisi nacionalnem 
ali evropskem, ter v proizvodnji ali 
medsebojnih povezavah oz. odzivu na 
povpraševanje, pregledno in pravično 
nagradi; poziva Komisijo, naj v predlogih 
za leto 2030 upošteva zasnovo trga, da bi 
se izboljšalo trgovanje z električno 
energijo ter razvili pregledni trgi 
izravnalnih in sistemskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri 
uresničevanju enotnega trga nepopolno 
izvajanje zakonodaje na področju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
kako pomembno je odpraviti preostala 
infrastrukturna ozka grla in primere 
nedelovanja trga ter preprečiti nastanek 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

22. poziva države članice, naj za odpravo 
vseh obstoječih ovir pri uresničevanju 
enotnega trga pravočasno in v celoti 
začnejo izvajati in uporabljati zakonodajo
na področju notranjega energetskega trga;
poudarja, kako pomembno je odpraviti 
preostala infrastrukturna ozka grla in 
primere nedelovanja trga ter preprečiti 
nastanek novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom;

Or. en

Predlog spremembe 685
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. priznava, da bi moralo biti prihodnje 
evropsko energetsko omrežje sposobno 
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obvladovati nenadne spremembe in 
spremenljivo proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov; poudarja pomen 
prožnih omrežij in spremenljivih 
proizvodnih zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja, da lahko bolj 
decentraliziran energetski sistem, ki se v 
določenem obsegu opira na načelo 
soproizvodnje, pomaga ublažiti težave, s 
katerimi se srečujejo električna omrežja, 
glede na to, da delovanje sistemov 
soproizvodnje temelji na povpraševanju;

Or. en

Predlog spremembe 687
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je podpora EU bistvena 
za spodbujanje gradnje čezmejne 
infrastrukture za prenos energije; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
in bolje usklajujejo take naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 688
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih in preglednih cen 
energije in ustrezne zaščite ter biti 
natančno obveščeni, tako da se jim 
zagotovi enostaven dostop do informacij; v 
ta namen poziva Komisijo in države 
članice, naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

Or. fr

Predlog spremembe 689
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, uveljavitev 
mehanizma za zaščito proti energetski 
revščini, zanesljivo oskrbo z energijo in 
medsebojno povezanost omrežij, kot je 
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zahtevano v členu 194 PDEU;

Or. fr

Predlog spremembe 690
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno obveščeni
in deležni svetovanja, tako da se jim 
zagotovi enostaven in pregleden dostop do 
informacij; opozarja na pomen stalnega 
ozaveščanja na področju energije za 
spodbujanje odgovorne rabe energije; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

Or. de

Predlog spremembe 691
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija,
bistvo notranjega energetskega trga in da 
bi morali biti deležni nižjih cen energije in
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 

23. poudarja, da bi morali biti končni 
uporabniki energije, to pa so tako 
posamezniki, zlasti najranljivejši v družbi,
kot mala in srednja podjetja ter industrija, 
deležni ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij, ter da bi 
bilo treba obvladovati njihovo 
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namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

izpostavljenost naraščajočim in vse bolj 
nestanovitnim cenam energije; v ta namen 
poziva Komisijo in države članice, naj čim 
prej dosežejo dokončno vzpostavitev 
notranjega trga, zanesljivo oskrbo z 
energijo in medsebojno povezanost 
omrežij, kot je zahtevano v členu 194 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni preglednih cen energije 
ter biti natančno obveščeni, tako da se jim 
zagotovi enostaven dostop do informacij
ter omogoči oblikovanje in upravljanje 
pobud v lasti državljanov, vključno prek 
zadrug; v ta namen poziva Komisijo in 
države članice, naj čim prej dosežejo 
dokončno vzpostavitev notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih stroškov energije
– po zaslugi večje energetske učinkovitosti
in, na daljši rok, obnovljivih virov energije 
– ter enostavnega dostopa do informacij; v 
ta namen poziva Komisijo in države 
članice, naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 694
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni najnižjih možnih in 
preglednih stroškov energije in ustrezne 
zaščite, biti natančno obveščeni ter 
enostavno dostopati do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

Or. en
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Predlog spremembe 695
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti ustrezno zaščiteni in natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; poudarja, 
da lahko njihova izpostavljenost 
tveganjem zaradi naraščajočih in vse bolj 
nestanovitnih cen energije povzroči 
socialno-ekonomske težave, zato jo je 
treba obvladovati; v ta namen poziva 
Komisijo in države članice, naj čim prej 
dosežejo dokončno vzpostavitev notranjega 
trga, zanesljivo oskrbo z energijo in 
medsebojno povezanost omrežij, kot je 
zahtevano v členu 194 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 696
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; to je še 
posebej pomembno za varstvo ranljivih 
uporabnikov energije, zlasti v državah 
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vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

članicah, ki jih je gospodarska kriza 
najhuje prizadela; v ta namen poziva 
Komisijo in države članice, naj čim prej 
dosežejo dokončno vzpostavitev notranjega 
trga, zanesljivo oskrbo z energijo in 
medsebojno povezanost omrežij, kot je 
zahtevano v členu 194 PDEU;

Or. el

Predlog spremembe 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej dosežejo dokončno 
vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in medsebojno 
povezanost omrežij, kot je zahtevano v 
členu 194 PDEU;

23. poudarja, da so končni uporabniki 
energije, to pa so tako posamezniki kot 
mala in srednja podjetja ter industrija, 
bistvo notranjega energetskega trga in da bi 
morali biti deležni nižjih cen energije in 
ustrezne zaščite ter biti natančno 
obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta 
namen poziva Komisijo in države članice, 
naj namenijo posebno pozornost 
energetski revščini in oblikujejo posebno 
strategijo, ki bo predlagala ukrepe za 
spopadanje z energetsko revščino, med 
drugim z zagotavljanjem razširjanja 
najboljših praks ter uporabo statističnih 
podatkov in kazalnikov, vključno z 
vseevropsko opredelitvijo energetske 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 698
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva k zanesljivi, stabilni in 
cenovno dostopni evropski oskrbi z 
energijo za vse evropske državljane; 
dodaja, da se je treba z energetsko 
revščino spopasti z učinkovitimi 
strategijami; poudarja, da bi na tem 
področju lahko bila koristna izmenjava 
najboljših praks med državami članicami 
EU;

Or. de

Predlog spremembe 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da visoke evropske cene 
energije ne zmanjšujejo svetovnih emisij, 
ampak namesto tega slabijo konkurenčni 
položaj evropske industrije; poudarja 
potrebo po iskanju načina za znižanje cen 
energije ter istočasno zmanjšanje 
svetovnih emisij; poudarja, da bi morala 
biti cenovna dostopnost energije za vse 
prednostna naloga za EU in da bi jo bilo 
treba obravnavati kot del ciljev politike, ki 
zajemajo trajnostnost, zanesljivost oskrbe 
z energijo in konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da EU potrebuje dosledno 
politiko glede cenovne dostopnosti 
energije, da bi zagotovila, da bo 
posodobitev trgov in infrastrukture 
zadostila potrebam državljanov, ter da je 
treba zagotoviti preglednost izvedenih 
naložb in odgovornost zanje; poudarja, da 
bi bilo treba povračilo stroškov energetske 
politike izvesti čim bolj pravično; 
opozarja, da bi bilo treba spodbujati 
vključevanje potrošnikov, pri ocenah 
učinkov politike EU in nacionalnih politik 
na distribucijo pa bi bilo treba jasno 
razlikovati med različnimi skupinami 
potrošnikov, da bodo pobude prilagojene 
in tako zagotavljale največje možnosti za 
uspeh;

Or. en

Predlog spremembe 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da je treba posebno pozornost 
posvetiti energetski revščini; vztraja, da bi 
morala biti energija cenovno dostopna 
vsem, in poziva Komisijo in države članice 
ter lokalne organe in pristojne socialne 
ustanove, naj skupaj oblikujejo 
prilagojene rešitve za ukrepanje proti 
problemom, kot so energetska in toplotna 
revščina, pri čemer naj namenijo posebno 
pozornost ranljivim gospodinjstvom z 
nizkimi dohodki, ki jih visoke cene 
električne energije najbolj prizadenejo;

Or. en
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Predlog spremembe 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ugotavlja, da je energija osnovna 
storitev, zajeta v Protokolu št. 26 o 
storitvah splošnega pomena, priloženemu 
Lizbonski pogodbi, ki zahteva visoko 
raven cenovne dostopnosti; poudarja, da 
mora okvir politike do leta 2030 
vključevati načelo cenovne dostopnosti ter 
preprečevati diskriminacijo zoper ranljive 
potrošnike, zlasti tiste z nizkimi dohodki; 
zato poziva Komisijo, naj nameni večjo 
pozornost socialno-ekonomski razsežnosti 
trajnostnosti in uvede ukrepe za 
obravnavanje razdelitvenega učinka 
svojih politik;

Or. en

Predlog spremembe 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v 
obdobjih (političnih ali tehnoloških) težav 
ter da je zato treba zagotoviti in vzdrževati 
presežno ali rezervno zmogljivost; 
opozarja na potrebo po skladiščenju in 

črtano
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večji prožnosti omrežja kot rešitvah za 
nestalno razpoložljivost nekaterih 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 704
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna
prilagodljiva zmogljivost za 
zadovoljevanje povpraševanja med 
konicami in v obdobjih (političnih ali 
tehnoloških) težav ter da je zato treba 
zagotoviti in vzdrževati presežno ali 
rezervno zmogljivost oziroma upravljanje 
povpraševanja; opozarja na potrebo po 
skladiščenju in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 705
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti ali vzdrževati 
presežno ali rezervno zmogljivost prek 



PE523.089v01-00 50/83 AM\1009827SL.doc

SL

potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

medsebojno povezanih mehanizmov 
zmogljivosti, ki so učinkoviti, pregledni, 
tehnološko nevtralni in 
nediskriminatorni; opozarja na potrebo po 
skladiščenju in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 706
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav; poudarja
potrebo po neodvisnosti tretjih držav in 
ustrezni rezervni zmogljivosti ter ukrepih 
na področju energetske učinkovitosti, 
upravljanja povpraševanja, medsebojnih 
povezav ter pametnih distribucijskih 
omrežij in shranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih 
političnih ali tehnoloških težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno
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ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

in rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju energije in
rezervnih zmogljivostih, kjer je to 
potrebno, ter večji prožnosti in dinamiki
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 708
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; dodaja, da je 
treba za zagotovitev zanesljive evropske 
oskrbe z energijo najprej izkoristiti vse 
razpoložljive možnosti za spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov, kot so 
naložbe v infrastrukturo ali tesnejše 
sodelovanje; opozarja na potrebo po 
skladiščenju in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije;
poudarja, da obstaja vedno večja potreba 
po stabilnem političnem okviru, ki bi 
zagotovil ekonomska jamstva glede 
razpoložljivosti teh rezervnih zmogljivosti; 
poziva k oblikovanju energetskega trga, ki 
bo usmerjen v dolgoročne cilje Unije na 
področju energetske in podnebne politike 
in bo omogočal vključevanje tehnologij na 
področju obnovljivih virov energije, ko 
dosežejo zrelost, na notranji energetski 
trg;
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Or. de

Predlog spremembe 709
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju, virih rezervne 
električne energije, ki jih je mogoče hitro 
zagnati, in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije;

Or. fi

Predlog spremembe 710
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo potrebna 
zadostna zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba na ekonomsko učinkovit način
zagotoviti in vzdrževati presežno ali 
rezervno zmogljivost; opozarja na potrebo 
po skladiščenju, prožnih rezervnih gorivih 
(kot je plin) in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije (zlasti 
sončne in vetrne);

Or. en
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Predlog spremembe 711
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost, po možnosti z 
domačimi viri energije; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

Or. es

Predlog spremembe 712
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav; v zvezi s 
tem poudarja, da je treba preučiti kratko-
in dolgoročno sistemsko ustreznost 
nacionalnih proizvodnih zmogljivosti ob 
upoštevanju vseh virov prilagodljivosti, ki 
bi lahko pripomogli k sistemski 
ustreznosti, pred ocenjevanjem 
zadostnosti proizvodnje; v zvezi s tem 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
razvoj in uporabo dodatnih virov 
prilagodljivosti, kot so tehnologije za 
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shranjevanje energije in odzivnost na 
strani povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih 
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov
energije;

24. ugotavlja, da je potrebna zadostna
prilagodljiva zmogljivost za 
zadovoljevanje povpraševanja med 
konicami; poudarja potrebo po rešitvah na 
strani povpraševanja, kot so ukrepi za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, 
shranjevanje, programi za odziv na 
povpraševanje, večja medsebojna 
povezovalna zmogljivost na regionalni 
ravni ter prožni obnovljivi viri energije, 
povezani s pametnimi distribucijskimi 
omrežji;

Or. en

Predlog spremembe 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 

24. ugotavlja, da je zanesljiva oskrba z 
električno energijo bistven del zanesljive 
oskrbe z energijo v Evropi; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije; ugotavlja, da je za zagotavljanje 
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potrebo po skladiščenju in večji prožnosti
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja zaradi naraščajoče ponudbe zelo 
nestalnih obnovljivih virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna
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zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

stabilna zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju, rezervnih 
zmogljivostih in večji prožnosti omrežja 
kot rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 717
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna
stabilna zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju, rezervnih 
zmogljivostih in večji prožnosti omrežja 
kot rešitvah za nestalno razpoložljivost 
nekaterih obnovljivih virov energije; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi smernice o 
uporabi in uvedbi vseh virov 
prilagodljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebno dovolj prožno 
izravnavanje povpraševanja med konicami 
in v obdobjih (političnih ali tehnoloških) 
težav ter da je mogoče prožnost učinkovito
zagotoviti s čezmejnim trgovanjem in
medsebojnim povezovanjem, učinkovitejšo 
uporabo obstoječe presežne zmogljivosti 
in prožnimi elektrarnami ter upravljanjem 
povpraševanja; opozarja na potrebo po 
skladiščenju in večji prožnosti omrežja kot 
rešitvah za spremenljivost nekaterih 
obnovljivih virov energije ter za 
usklajevanje spremenljive ponudbe s 
prožnim povpraševanjem;

Or. en

Predlog spremembe 719
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih 
političnih ali tehnoloških problemov ter da 
je zato treba zagotoviti in vzdrževati 
presežno in rezervno zmogljivost; opozarja 
na potrebo po zmogljivostih za 
skladiščenje energije in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 720
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna prožnost za 
zadovoljevanje povpraševanja med 
konicami in v obdobjih težav; opozarja na 
potrebo po razvoju tehnologij za 
upravljanje povpraševanja, izboljšanju 
zmogljivosti za medsebojno povezovanje in
skladiščenje ter večji prožnosti omrežja 
kot rešitvah za spremenljivo
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

Or. es

Predlog spremembe 721
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna
prilagodljiva zmogljivost za 
zadovoljevanje povpraševanja med 
konicami in v obdobjih (političnih, 
tehničnih ali gospodarskih) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno
in rezervno zmogljivost, zmogljivost 
skladiščenja ter upravljanje 
povpraševanja; opozarja na potrebo po
ustreznih zmogljivostih skladiščenja in 
večji prožnosti omrežja kot rešitvah za 
nestalno razpoložljivost nekaterih 
obnovljivih virov energije; ugotavlja, da bi 
raziskave, razvoj in inovacije na področju 
tehnologij in aplikacij za skladiščenje 
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prispevale k zagotovitvi uspešnega 
vključevanja električne energije iz 
nestalnih obnovljivih virov v omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe potrebna zadostna 
zmogljivost za zadovoljevanje 
povpraševanja med konicami in v obdobjih
(političnih ali tehnoloških) težav ter da je 
zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno 
ali rezervno zmogljivost; opozarja na 
potrebo po skladiščenju in večji prožnosti 
omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov 
energije ter poziva Komisijo, naj predloži 
konkretne predloge v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 723
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ugotavlja, da je fizično povezovanje 
energetske infrastrukture med državami 
članicami EU predpogoj za pravilno 
delovanje energetskih trgov; meni, da je 
trdna regulativna ureditev, ki spodbuja 
dolgoročne naložbe v energetsko 
infrastrukturo, ključnega pomena za hitro 
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izvajanje infrastrukture, ki bo prinašala 
koristi vsem udeležencem na trgu do 
leta 2030 in pozneje;

Or. en

Predlog spremembe 724
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. opozarja na energetski načrt 
Komisije, ki navaja, da bo „plin […] 
bistven za preoblikovanje energetskega 
sistema“, ter v zvezi s tem priznava 
potencial zemeljskega plina za zagotovitev 
tako raznolikosti kot prožnosti 
energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 725
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja, odvisne od oskrbe 
z energijo iz držav nečlanic EU in še 
naprej plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost
ter jih izpostavlja zunanjemu političnemu 
in gospodarskemu pritisku; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
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vzpostavitev notranjega energetskega trga; članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

Or. bg

Predlog spremembe 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja, obenem pa 
ostajajo odvisne od enega dobavitelja ter
še naprej plačujejo bistveno višje cene za 
energijo, kar škodljivo vpliva na njihovo 
konkurenčnost ter močno obremenjuje 
potrošnike, zlasti ranljive; poudarja, da bo 
zavezo Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice le težko uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo izvedbo seznama 
projektov skupnega interesa, ki je bil 
sprejet oktobra 2013; ugotavlja, da je 
treba infrastrukturo dopolnjevati s 
celovitim izvajanjem tretjega energetskega
svežnja;

Or. en

Predlog spremembe 727
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost;
poudarja, da zaveze Evropskega sveta, da 
po letu 2015 nobena država članica ne sme 
ostati brez dostopa do omrežij EU, ni 
mogoče uresničiti brez znatnih naložb v 
infrastrukturo; v zvezi s tem se zavzema za 
čimprejšnjo dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga;

Or. pt

Predlog spremembe 728
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost;
poudarja, da zaveze Evropskega sveta, da 
po letu 2015 nobena država članica ne sme 
ostati brez dostopa do omrežij EU, ni 
mogoče uresničiti brez znatnih naložb v 
infrastrukturo; v zvezi s tem se zavzema za 
dokončno vzpostavitev notranjega 
energetskega trga do konca leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 729
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost;
poudarja, da zaveze Evropskega sveta, da 
po letu 2015 nobena država članica ne sme 
ostati brez dostopa do omrežij EU, za te 
države članice ni mogoče uresničiti brez
znatnih naložb v infrastrukturo; v zvezi s 
tem se zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga
in pozdravlja seznam projektov skupnega 
interesa, ki ga je predložila Evropska 
komisija;

Or. en

Predlog spremembe 730
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihov gospodarski in 
socialni razvoj; poudarja, da zaveze 
Evropskega sveta, da po letu 2015 nobena 
država članica ne sme ostati brez dostopa 
do omrežij EU, za te države članice ni 
mogoče uresničiti brez znatnih naložb v 
infrastrukturo; v zvezi s tem se zavzema za 
čimprejšnjo dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga;
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Or. en

Predlog spremembe 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki ali so 
razmeroma slabo vključene v evropski 
notranji energetski trg, še danes v veliki 
meri izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost;
poudarja, da zaveze Evropskega sveta, da 
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nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

po letu 2015 nobena država članica ne sme 
ostati brez dostopa do omrežij EU, za te 
države članice ni mogoče uresničiti brez 
znatnih naložb v infrastrukturo; v zvezi s 
tem se zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga
in prednostno obravnavanje cilja glede 
doseganja medsebojne povezanosti v višini 
najmanj 10 % obstoječih zmogljivosti, kot 
je bilo dogovorjeno na majskem zasedanju 
Evropskega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 733
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države članice
ter nekatere otoške in oddaljene regije, ki 
so energetski otoki, še danes povsem
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo ter brez povezave 
teh držav članic in regij z evropskimi 
celinskimi omrežji; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga;

Or. el

Predlog spremembe 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 25



PE523.089v01-00 66/83 AM\1009827SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes 
izključene iz evropskega plinskega in 
električnega omrežja in še naprej plačujejo 
višje cene za energijo, kar škodljivo vpliva 
na njihovo konkurenčnost; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega 
trga;

25. ugotavlja, da so nekatere države 
članice, ki so energetski otoki, še danes
povsem izključene iz evropskega plinskega 
in električnega omrežja in še naprej 
plačujejo višje cene za energijo, kar 
škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost;
meni, da bi lahko tem državam članicam 
koristili predvsem ukrepi za izboljšanje 
energetske učinkovitosti ter uporaba 
obnovljivih virov energije; poudarja, da 
zaveze Evropskega sveta, da po letu 2015 
nobena država članica ne sme ostati brez 
dostopa do omrežij EU, za te države 
članice ni mogoče uresničiti brez znatnih 
naložb v infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 735
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja velik potencial daljinskega 
ogrevanja in hlajenja za povečevanje 
energetske učinkovitosti z recikliranjem 
toplote iz proizvodnje električne energije, 
ki se sicer ne bi uporabila, v kombiniranih 
obratih za soproizvodnjo toplotne in 
električne energije, sežigalnicah in 
industrijskih energetskih postopkih; poleg 
tega zagotavlja celostno rešitev na 
mestnih območjih, ki bo prispevala k 
zmanjševanju odvisnosti EU od uvoza 
energije ter ohranila stroške ogrevanja in 
hlajenja cenovno dostopne za državljane;

Or. en
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Predlog spremembe 736
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja pomen dokončanja južnega 
plinskega koridorja; v zvezi s tem 
pozdravlja odločitev v prid 
čezjadranskemu plinovodu, ki je 
stroškovno najučinkovitejša in 
najprožnejša izbira; poudarja pomen 
vključevanja povezovalnega plinovoda 
med Grčijo in Bolgarijo ter med Grčijo in 
Italijo v evropski notranji energetski trg in 
drugo ustrezno infrastrukturo, da bi 
olajšali pretok zemeljskega plina iz južne 
Evrope proti osrednjim evropskim trgom;

Or. en

Predlog spremembe 737
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. priznava, da je razširitev pravil 
notranjega energetskega trga na 
jugovzhodno in vzhodno Evropo nujno 
potrebna za zanesljivo oskrbo EU z 
energijo, zato poziva države članice in 
Komisijo, naj še naprej zagotavljajo 
politično in finančno podporo energetski 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 739
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU ter vzpostavi program 
financiranja raziskav, povezanih s 
shranjevanjem energije;

Or. bg

Predlog spremembe 740
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj predloži predloge 
za ustrezen regulativni okvir za razvoj in 
nagrajevanje rešitev za shranjevanje
energije ter za povezane programe 
raziskav in razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 741
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU; poleg tega poziva Komisijo, 
naj okrepi izmenjavo najboljših praks in 
informacij z ZDA in Kanado na področju 
tehnologije zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida;

Or. en

Predlog spremembe 742
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU za najboljšo vključitev 
energije iz obnovljivih virov, tako za 
shranjevanje tovrstne energije kot za 
izravnavo omrežnih nihanj;

Or. de

Predlog spremembe 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU; poudarja pomembno vlogo, 
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ki jo lahko imajo električna vozila pri 
shranjevanju presežne električne energije 
iz obnovljivih virov ter izravnavi 
energetskih omrežij v obdobjih konične 
potrošnje in obdobjih njenega 
pomanjkanja;

Or. en

Predlog spremembe 744
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije za shranjevanje
energije v EU, zlasti toplotne in električne, 
da bi spodbudila celovitejši pristop k 
ponudbi energije in povpraševanju po 
njej;

Or. en

Predlog spremembe 745
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU, zlasti za shranjevanje 
električne in toplotne energije v EU, da bi 
spodbudila celovitejši pristop k ponudbi 
energije in povpraševanju po njej;

Or. es
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Predlog spremembe 746
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti 
in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU, pri čemer naj da prednost 
tehnologijam, ki omogočajo trajnostno 
izkoriščanje domačih virov energije;

Or. es

Predlog spremembe 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja 
nove, pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena 
za stabilen, dobro integriran in dobro 
povezan energetski trg, in izpostavlja, da 
bi bile vzporedno z naložbami v 
regionalna ali celo lokalna omrežja 
potrebne tudi naložbe velikega obsega;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 748
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
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energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture na vseh 
ravneh omrežja za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in skladiščenje energije 
bistvenega pomena za stabilen, dobro 
integriran in dobro povezan energetski trg, 
in izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega; opozarja, da je mogoče s 
prilagoditvijo omrežne infrastrukture 
omejevati naraščajoče cene energije ter 
vse večjo odvisnost od uvožene energije; 
opozarja, da je treba v okviru uporabe 
pametnih tehnologij upoštevati tudi 
vprašanja varstva podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 749
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg z raznolikimi viri oskrbe, in 
izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega; poudarja, da bi bilo treba 
naložbam v infrastrukturo, namenjenim 
doseganju takih ciljev, dodeliti podporo 
EU v vsaki fazi njihovega izvajanja v 
skladu z novimi smernicami za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo in 
instrumentom za povezovanje Evrope;

Or. en
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Predlog spremembe 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije za proizvodnjo 
toplote in električne energije bistvenega 
pomena za stabilen, dobro integriran in 
dobro povezan energetski trg, in 
izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega;

Or. en

Predlog spremembe 751
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos (zlasti čezmejnih 
plinskih in električnih povezovalnih 
vodov), distribucijo in skladiščenje energije 
bistvenega pomena za stabilen, dobro 
integriran in dobro povezan energetski trg,
ki preprečuje negativne učinke, kot so 
nenačrtovani tokovi električne energije; 
izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega;
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Or. en

Predlog spremembe 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega; v zvezi s tem ugotavlja, 
da decentralizirana oskrba z energijo iz 
obnovljivih virov zmanjšuje potrebo po 
gradnji novih daljnovodov in torej s tem 
povezane stroške, saj so decentralizirane 
tehnologije, ki so lahko vgrajene 
neposredno v domove, mesta in oddaljena 
območja, veliko bližje končnim
porabnikom;

Or. en

Predlog spremembe 753
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture ter 
pametnih omrežij za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in skladiščenje energije 
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stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

bistvenega pomena za stabilen, dobro 
integriran in dobro povezan energetski trg, 
in izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega;

Or. en

Predlog spremembe 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna in
lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega; v zvezi s tem poudarja, da 
je treba posebno pozornost nameniti 
distribucijski ravni, saj vse večja 
decentralizacija oskrbe z energijo 
preusmerja potrebe po naložbah s prenosa 
na distribucijo;

Or. en

Predlog spremembe 755
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 



PE523.089v01-00 76/83 AM\1009827SL.doc

SL

energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije za proizvodnjo 
toplote in električne energije bistvenega 
pomena za stabilen, dobro integriran in 
dobro povezan energetski trg, in 
izpostavlja, da bi bile vzporedno z 
naložbami v regionalna ali celo lokalna 
omrežja potrebne tudi naložbe velikega 
obsega;

Or. en

Predlog spremembe 756
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega; zato pozdravlja 
instrument za povezovanje Evrope, 
katerega namen je pospeševanje naložb 
na področju vseevropskih omrežij ter 
pritegnitev finančnih sredstev iz javnega 
in zasebnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 757
Inés Ayala Sender
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega; meni, da bi morale EU in 
države članice spodbujati finančno 
podporo za projekte, ki predstavljajo te 
tehnologije in ki jih trg ne more podpirati;

Or. es

Predlog spremembe 758
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
skladiščenje energije bistvenega pomena za 
stabilen, dobro integriran in dobro povezan 
energetski trg, in izpostavlja, da bi bile 
vzporedno z naložbami v regionalna ali 
celo lokalna omrežja potrebne tudi naložbe 
velikega obsega; ugotavlja, da imajo 
lokalne in regionalne vlade pomembno 
vlogo pri prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika ter lahko 
zagotovijo konkretne rešitve z 
izkoriščanjem potenciala stavb in 
prometnega sektorja za varčevanje z 
energijo ter z vplivanjem na vedenje 
potrošnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 759
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja na pomemben prispevek 
utekočinjenega zemeljskega plina ter 
zadevnih terminalov in ladjevja k oskrbi 
EU z energijo in poziva h krepitvi 
sodelovanja z glavnimi državami 
dobaviteljicami ter s sedanjimi in 
prihodnjimi potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 760
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ugotavlja prednosti rasti v različnih 
pomorskih sektorjih, npr. razvoj objektov 
na morju za pridobivanje energije in 
razvoj pomorskega rudarstva, ter pomen 
privabljanja naložb na tem področju; 
vendar poudarja, da je treba pri izvajanju 
teh dejavnosti kar največjo pozornost 
nameniti preprečevanju uničevanja 
okolja; v povezavi s tem podpira razvoj 
pomorskega prostorskega načrtovanja in 
celostnega upravljanja obalnih območij 
kot sredstva za doseganje usklajene in 
učinkovite rabe morskega prostora;

Or. en
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Predlog spremembe 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja na sklepe Evropskega sveta 
iz leta 2002 v zvezi z določitvijo 
nezavezujočega cilja glede doseganja 
medsebojne elektroenergetske povezanosti 
v višini 10 % obstoječih nacionalnih 
proizvodnih zmogljivosti do leta 2005; 
poudarja, da večina držav članic ni 
uresničila tega cilja; meni, da bo večja 
medsebojna povezanost spodbudila 
čezmejno trgovanje in povečala 
sposobnost EU za izravnavo, kar bo 
povečalo stroškovno učinkovitost 
vključevanja energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da je treba zaradi tega, ker 
je več kot 80 % obnovljivih virov energije 
povezanih z distribucijskimi omrežji, in 
zaradi vse večje decentralizacije oskrbe z 
energijo preusmeriti potrebe po naložbah 
s prenosa na distribucijo;

Or. en
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Predlog spremembe 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja, da je jedrska energija med 
najbolj gospodarnimi in okolju prijaznimi 
viri energije ter je manj občutljiva na 
spremembe cen goriva. Zato je treba 
jedrsko energijo nujno vključiti v 
mešanico energetskih virov v EU, da bi se 
dosegla družba, ki ni odvisna od fosilnih 
goriv;

Or. en

Predlog spremembe 764
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture ne vključuje le 
infrastrukture za oskrbo z energijo, 
ampak tudi infrastrukturo za 
povpraševanje po energiji, pri čemer je 
treba upoštevati pomembno dejstvo, da 
obstoječe stavbe trenutno predstavljajo 
40 % naše porabe energije;

Or. es

Predlog spremembe 765
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. opozarja, da posodobitev obstoječe 
energetske infrastrukture ne vključuje le 
infrastrukture na strani oskrbe z energijo, 
ampak tudi na strani povpraševanja po 
energiji, vključno z velikim številom 
obstoječih stavb, ki trenutno predstavljajo 
40 % porabe energije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. zato poziva Komisijo, naj v cilje 
okvira podnebne in energetske politike do 
2030 vključi zavezujoč cilj ali sklop ciljev 
glede medsebojne povezanosti električne 
infrastrukture na podlagi analize 
primerjalnih prednosti posameznih držav 
članic na področju obnovljivih virov 
energije, da bi dokončali infrastrukturo 
superomrežja EU, ki povezuje sever, jug, 
vzhod in zahod;

Or. en

Predlog spremembe 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo) – za podnaslovom 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ugotavlja, da ima EU v svetovnem 
merilu najvišje okoljske standarde, da se 
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srečuje s starajočim se prebivalstvom in 
visoko stopnjo brezposelnosti v več 
državah članicah, sedanja gospodarska 
rast pa je počasna ali neobstoječa, ter da 
je to mogoče odpraviti le s povečanjem 
konkurenčnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 768
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo) – za podnaslovom 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poleg tega poudarja, da se je 
gospodarska dejavnost v EU od uvedbe 
svežnja za leto 2020 zmanjšala ter da je 
veliko izdelkov, ki jih kupijo državljani 
EU in ki jih je mogoče proizvesti in 
prepeljati le z uporabo energije in 
ustvarjanjem CO2, uvoženih v Unijo in 
tako slabijo konkurenčnost, zaposlovanje, 
rast in potrošnjo energije znotraj EU, 
povzročajo vse večjo selitev virov CO2 in 
brezposelnost ter dejansko izvažajo naše 
emisije v tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. meni, da je treba zaradi 
decentralizirane in lokalne narave oskrbe 
z energijo iz obnovljivih virov, pri kateri 
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imajo državljani bistveno vlogo, zagotoviti 
enake konkurenčne pogoje za pobude v 
lasti skupnosti, zlasti prek zadrug; vztraja, 
da je treba državljanom omogočiti 
vključevanje v vse dele energetske verige: 
proizvodnjo, potrošnjo in distribucijo;

Or. en


