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Predlog spremembe 1
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Sprememba

1. pozdravlja vključitev cilja splošnega 
dostopa do energije do leta 2030 v 
sporočilo „Energetska politika EU: 
povezovanje s partnerji zunaj naših meja“ 
in meni, da se je treba pri tem, kar zadeva 
države v razvoju, osredotočiti na 
decentralizirano, trajnostno in cenovno 
dostopno energijo za revno prebivalstvo;

1. pozdravlja vključitev cilja splošnega
dostopa do energije do leta 2030 v 
sporočilo „Energetska politika EU: 
povezovanje s partnerji zunaj naših meja“ 
in meni, da se je treba pri tem, kar zadeva 
države v razvoju, osredotočiti na 
decentralizirano, trajnostno in cenovno 
dostopno energijo, zlasti za podeželsko in 
revno prebivalstvo; spodbuja podporo 
inovativnim plačilnim shemam z zasebno 
in javno udeležbo, da bo dostop do 
energije za končne uporabnike cenovno 
dosegljiv;

Or. en

Predlog spremembe 2
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je trajnostna energija 
ključno gonilo razvoja, ter ponovno poziva
k oblikovanju posebnega energetskega in 
razvojnega programa, katerega poudarek 
bo zlasti na energetsko učinkovitih in 
decentraliziranih energetskih rešitvah 
majhnega obsega, temelječih na 
obnovljivih virih, ter na spodbujanju 
razvoja zmogljivosti in prenosa 
tehnologije;

2. poudarja, da je trajnostna energija 
ključno gonilo razvoja, ter ponovno poziva 
k oblikovanju posebnega energetskega in 
razvojnega programa, katerega poudarek 
bo zlasti na energetsko učinkovitih in 
decentraliziranih energetskih rešitvah 
majhnega obsega, temelječih na 
obnovljivih virih, ter na spodbujanju 
razvoja zmogljivosti in prenosa 
tehnologije, da se zagotovi lokalno 
lastništvo; ugotavlja, da bodo za 
trajnostno izpolnitev vse večjega 
povpraševanja po energiji v mestnih 
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središčih in industriji, zlasti v državah v 
vzponu, morda potrebne obsežne sheme 
na osnovi energije iz obnovljivih virov; 
poziva, naj takšne sheme vedno spoštujejo 
najvišja socialna in okoljska merila;

Or. en

Predlog spremembe 3
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na zapleteno razmerje med 
oskrbo z energijo in hrano ter dogajanjem 
na področju zanesljivosti, zlasti v zvezi z 
biogorivi, ki imajo lahko negativen socialni 
in okoljski vpliv na države v razvoju.

5. opozarja na zapleteno razmerje med 
oskrbo z energijo in hrano ter dogajanjem 
na področju zanesljivosti, zlasti v zvezi z 
biogorivi, ki imajo lahko negativen socialni 
in okoljski vpliv na države v razvoju;
poudarja, da mora imeti pravica do hrane 
absolutno prednost pred ciljem EU v zvezi 
z energijo iz obnovljivih virov za 
biogoriva.

Or. en

Predlog spremembe 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da je širjenje proizvodnje 
biogoriv v veliki meri odvisno od širjenja 
obsežne industrijske pridelave monokultur 
in s tem kmetijskih praks, ki škodujejo 
okolju, biotski raznovrstnosti, rodovitnosti 
tal in razpoložljivosti vode; izraža svojo 
zaskrbljenost, da ima lahko širjenje 
proizvodnje biogoriv s tem, ko spodbuja 
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koncentriranje lastništva nad zemljo, 
resne posledice, kar zadeva kršitev 
zemljiških pravic, izgubo dostopa do 
življenjsko pomembnih naravnih virov, 
krčenje gozdov in poslabšanje okolja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da lahko proizvodnja 
biomase za energetske namene tekmuje za 
sedanja kmetijska zemljišča (orna 
zemljišča in pašnike) in tako ogrozi 
razpoložljivost hrane; zlasti opozarja, da 
lahko razširjena uporaba lesa prispeva h 
krčenju gozdov, poslabšanju zemljišč, v 
nekaterih regijah pa celo k dezertifikaciji;

Or. en

Predlog spremembe 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 5c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. je zaskrbljen, ker direktiva o 
obnovljivih virih energije ne vključuje 
zavezujočih meril trajnosti za proizvodnjo 
biomase; v teh okoliščinah meni, da bi 
lahko imela bioenergija negativno vlogo 
pri boju proti podnebnim spremembam ter 
postala pomembno dodatno gonilo za 
prisvajanje zemlje, negotovo preskrbo s 
hrano ter krčenje in propadanje gozdov v 
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državah v razvoju, zato poziva Komisijo, 
naj pripravi pravno zavezujoča merila 
trajnosti, ki preprečujejo negativne 
podnebne, okoljske in socialne učinke 
zaradi uporabe in proizvodnje biomase za 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Birgit Schnieber-Jastram

Osnutek mnenja
Odstavek 5d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva EU, naj vzpostavi politiko za 
trajnostno proizvodnjo biomase in njeno 
uporabo za energijo, ki izpolnjuje zahteve 
glede podnebnih sprememb ter je tudi v 
skladu s politiko razvojnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Birgit Schnieber-Jastram

Osnutek mnenja
Odstavek 5e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Evropsko unijo, naj v celoti 
podpre svojo strategijo o biotski 
raznovrstnosti 2020, da bo odgovorila na 
izzive biotske raznovrstnosti v prihodnosti 
ter okrepila odpornost ekosistemov, in 
hkrati spodbuja trajnostno proizvodnjo 
biomase;

Or. en
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