
AM\866178SL.doc PE464.732v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2011/2034(INI)

4. 5. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–35

Osnutek mnenja
Rovana Plumb
(PE462.586v01-00)

o prednostnih nalogah glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje
(2011/2034(INI))



PE464.732v02-00 2/22 AM\866178SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\866178SL.doc 3/22 PE464.732v02-00

SL

Predlog spremembe 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
infrastrukturna omrežja prilagodijo 
mešanici energetskih virov, potrebnih za 
doseganje ciljev, ki jih je določila EU na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev 
energetske infrastrukture EU z 
vzpostavitvijo oskrbovalnih koridorjev po 
vsej EU, preoblikovanjem omrežij v 
pametna in zagotovitvijo zanesljive oskrbe 
s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s 
čimer bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov;

1. poudarja, da je nujno treba nadgraditi 
in posodobiti energetsko infrastrukturo 
EU za doseganje ciljev, ki jih je določila 
EU na področju energije iz obnovljivih 
virov, zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in energetske učinkovitosti; poziva k 
razvoju pametnih in superomrežij, 
vzpostavitvi povezav med omrežji in 
razširitvi plinskih omrežij, s čimer bi lahko 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
povečali zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 2
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
infrastrukturna omrežja prilagodijo 
mešanici energetskih virov, potrebnih za 
doseganje ciljev, ki jih je določila EU na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev 
energetske infrastrukture EU z 
vzpostavitvijo oskrbovalnih koridorjev po 
vsej EU, preoblikovanjem omrežij v 

1. poziva države članice, naj 
infrastrukturna omrežja prilagodijo 
mešanici energetskih virov, potrebnih za 
doseganje ciljev strategije EU 2020, tako 
da bo mogoče v mešanico energetskih 
virov po letu 2020 vključiti še večji del 
obnovljivih virov energije; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev 
energetske infrastrukture EU z 
vzpostavitvijo oskrbovalnih koridorjev po 
vsej EU, preoblikovanjem omrežij v 
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pametna in zagotovitvijo zanesljive oskrbe 
s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s 
čimer bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov;

pametna in zagotovitvijo zanesljive oskrbe 
s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s 
čimer bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
infrastrukturna omrežja prilagodijo 
mešanici energetskih virov, potrebnih za 
doseganje ciljev, ki jih je določila EU na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev 
energetske infrastrukture EU z 
vzpostavitvijo oskrbovalnih koridorjev po 
vsej EU, preoblikovanjem omrežij v 
pametna in zagotovitvijo zanesljive oskrbe 
s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s 
čimer bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov;

1. poziva države članice, naj 
infrastrukturna omrežja prilagodijo 
mešanici energetskih virov, potrebnih za 
doseganje ciljev, ki jih je določila EU na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev 
energetske infrastrukture EU z 
vzpostavitvijo oskrbovalnih koridorjev po 
vsej EU, pri čemer ne bi izključili 
pomembnih večjih geografskih evropskih 
območij, preoblikovanjem omrežij v 
pametna in zagotovitvijo zanesljive oskrbe 
s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s 
čimer bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. želi spomniti na dogovor skupine G-
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20 iz Pittsburgha leta 2009, da bodo 
subvencije za fosilna goriva postopoma 
odpravljene; je prepričan, da bo treba 
postopoma odpraviti tudi javne subvencije 
za infrastrukturo za fosilna goriva, in 
predlaga, naj se v instrumentih 
financiranja s podporo EU da prednost 
takim projektom, ki so močno v 
evropskem interesu in pomembno 
prispevajo k evropskim ciljem glede 
podnebja in obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da bi moralo biti 
načrtovanje projektov energetske 
infrastrukture v skladu s previdnostnim 
načelom; za akcijske načrte bi morali 
izvesti poglobljene presoje okoljskega 
vpliva za vsak primer posebej, pri čemer bi 
upoštevali lokalne in regionalne okoljske 
razmere;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 

črtano
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nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, 
da bodo stroški brez teh vlaganj veliko 
večji zaradi poslabšanja okolja, 
dvigovanja cen energije, večje negotovosti 
glede oskrbe z energijo in odvisnosti, pa 
tudi zaradi zmanjšanja zaposlenosti in 
socialne blaginje; vlaganja bi lahko 
zagotovili iz zasebnih in javnih virov, 
medtem ko bi lahko prihodke od davka na 
finančne transakcije, zelenega davka 
oziroma davka na ogljikov dioksid in 
prodaje pravic na dražbi iz revidiranega 
sistema trgovanja z emisijami uporabili za 
premostitev vrzeli v financiranju in 
spodbujanje vlaganj, na primer s 
prilagoditvijo naših energetskih omrežij 
zahtevam energije iz obnovljivih virov;

Or. pl

Predlog spremembe 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; je prepričan, da bi lahko 
potrebne naložbe pridobili z razvojem 
inovativnih instrumentov financiranja;
vlaganja bi lahko zagotovili iz zasebnih in 
javnih virov, medtem ko bi lahko prihodke 
od davka na finančne transakcije, zelenega 
davka oziroma davka na ogljikov dioksid 
in prodaje pravic na dražbi iz revidiranega 
sistema trgovanja z emisijami uporabili za 
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omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

premostitev vrzeli v financiranju in 
spodbujanje vlaganj, na primer s 
prilagoditvijo naših energetskih omrežij 
zahtevam energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva kot del 
načrta za nujno prilagajanje podnebnim 
spremembam na osnovi varstva ozemlja;
opozarja, da bodo stroški brez teh vlaganj 
veliko večji zaradi poslabšanja okolja, 
dvigovanja cen energije, večje negotovosti 
glede oskrbe z energijo in odvisnosti, pa 
tudi zaradi zmanjšanja zaposlenosti in 
socialne blaginje; vlaganja bi lahko 
zagotovili iz zasebnih in javnih virov, 
medtem ko bi lahko prihodke od davka na 
finančne transakcije, evroobveznic, 
projektnih obveznic, zelenega davka 
oziroma davka na ogljikov dioksid in 
prodaje pravic na dražbi iz revidiranega 
sistema trgovanja z emisijami uporabili za 
premostitev vrzeli v financiranju in 
spodbujanje vlaganj, na primer s 
prilagoditvijo naših energetskih omrežij 
zahtevam energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sabine Wils
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi morali zagotoviti iz 
javnih virov, medtem ko bi lahko prihodke 
od davka na finančne transakcije, zelenega 
davka, kombiniranega davka na vnos 
primarne energije oziroma na ogljikov 
dioksid pri vnosu energije, tudi pri jedrski 
energiji, in prodaje pravic na dražbi iz 
revidiranega sistema trgovanja z emisijami 
uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

Or. de

Predlog spremembe 10
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo, zmanjšane konkurenčnosti in 
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zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

odvisnosti, pa tudi zaradi zmanjšanja 
zaposlenosti in socialne blaginje; vlaganja 
bi lahko zagotovili iz zasebnih in javnih 
virov, medtem ko bi lahko prihodke od 
davka na finančne transakcije, zelenega 
davka oziroma davka na ogljikov dioksid 
in prodaje pravic na dražbi iz revidiranega 
sistema trgovanja z emisijami uporabili za 
premostitev vrzeli v financiranju in 
spodbujanje vlaganj, na primer s 
prilagoditvijo naših energetskih omrežij 
zahtevam energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov;

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja 
v energetsko infrastrukturo, da bi do 
leta 2050 dosegli zastavljene cilje 
nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da 
bodo stroški brez teh vlaganj veliko večji 
zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen 
energije, večje negotovosti glede oskrbe z 
energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi 
zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz 
zasebnih in javnih virov, medtem ko bi 
lahko prihodke od davka na finančne 
transakcije, zelenega davka oziroma davka 
na ogljikov dioksid in prodaje pravic na 
dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z 
emisijami uporabili za premostitev vrzeli v 
financiranju in spodbujanje vlaganj, na 
primer s prilagoditvijo naših energetskih 
omrežij zahtevam energije iz obnovljivih 
virov; pozdravlja pobudo Evropske 
komisije o projektnih obveznicah, s 
katerimi bi zagotovili sredstva za večje 
infrastrukturne projekte, in meni, da bi 
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bilo treba tako pridobljena sredstva 
uporabiti za lažjo uvedbo pametnih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. meni, da bi bilo treba uporabljati 
subvencije EU za energetsko 
infrastrukturo samo, kadar trg ne more 
spodbuditi potrebnih naložb, saj bi 
subvencije sicer onemogočale inovativne 
tržne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. poudarja, da je postopno opuščanje 
okolju škodljivih subvencij v energetiki, 
tako na nacionalni kot na evropski ravni, 
osrednji cilj strategije EU 2020, saj 
škodujejo ciljem EU na področju 
podnebnih sprememb, biotske 
raznovrstnosti, energetske učinkovitosti in 
drugih poglavitnih politik; 

Or. en
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Predlog spremembe 14
Peter Liese

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. ugotavlja, da bi bili stroški za 
potrebne naložbe manjši, če bi bila 
sestavna dela evropske strategije 
energetska učinkovitost in obvladovanje 
povpraševanja; zato ponovno poziva k 
uvedbi obvezujočega 20-odstotnega cilja 
na področju energetske učinkovitosti do 
leta 2020 in k ambiciozno zastavljenemu 
dolgoročnemu cilju do leta 2030 in 2050;
poziva, naj bo sestavni del evropske 
energetske politike tudi obvladovanje 
povpraševanja, torej obdavčitev 
energetske porabe naprav in odjemalcev, 
na primer z različnimi cenami energije, ki 
ne bodo vezane na določene ure ali 
minute;

Or. de

Predlog spremembe 15
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva Komisijo, naj preuči 
infrastrukturne potrebe do leta 2050, in 
sicer na predpostavki 100-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov in 
upoštevaje ambiciozno zastavljene politike 
varčevanja z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so z energetsko 
infrastrukturo povezana velika tveganja: 
operativna (na primer prezasedenost, 
zagotavljanje stalne oskrbe), naravna (na 
primer potresi, poplave) ali antropogena 
oziroma politična (na primer varnost, 
terorizem); zato poziva, naj se pri 
sprejemanju odločitev o razvoju pametnih 
omrežij pretehtajo koristi in stroški, kot to 
določa Direktiva ES 2008/114 o kritični 
infrastrukturi; predlaga, naj države članice 
zagotovijo kartiranje tveganja kot orodje za 
sprejemanje odločitev in spremljanje 
rezultatov uvajanja pametnih omrežij, da bi 
izboljšale njihovo medsebojno 
povezljivost;

3. ugotavlja, da so z energetsko 
infrastrukturo povezana velika tveganja: 
operativna (na primer prezasedenost, 
zagotavljanje stalne oskrbe), naravna (na 
primer potresi, poplave) ali antropogena 
oziroma politična (na primer varnost, 
terorizem); zato poziva, naj se odločitve o 
razvoju pametnih omrežij izvajajo tako, 
kot to določa Direktiva ES 2008/114 o 
kritični infrastrukturi; predlaga, naj države 
članice zagotovijo kartiranje tveganja kot 
orodje za sprejemanje odločitev in 
spremljanje rezultatov uvajanja pametnih 
omrežij, da bi izboljšale njihovo 
medsebojno povezljivost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so z energetsko 
infrastrukturo povezana velika tveganja: 
operativna (na primer prezasedenost, 
zagotavljanje stalne oskrbe), naravna (na 
primer potresi, poplave) ali antropogena 
oziroma politična (na primer varnost, 
terorizem); zato poziva, naj se pri 
sprejemanju odločitev o razvoju pametnih 
omrežij pretehtajo koristi in stroški, kot to 
določa Direktiva ES 2008/114 o kritični 
infrastrukturi; predlaga, naj države članice 

3. ugotavlja, da so z energetsko 
infrastrukturo povezana velika tveganja: 
operativna (na primer prezasedenost, 
zagotavljanje stalne oskrbe), naravna (na 
primer potresi, poplave), okoljska (na 
primer onesnaženje, izgubljanje habitatov 
in biotske raznovrstnosti) ali antropogena 
oziroma politična (na primer varnost, 
terorizem); zato poziva, naj se pri 
sprejemanju odločitev o razvoju pametnih 
omrežij pretehtajo koristi in stroški, kot to 
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zagotovijo kartiranje tveganja kot orodje za 
sprejemanje odločitev in spremljanje 
rezultatov uvajanja pametnih omrežij, da bi 
izboljšale njihovo medsebojno 
povezljivost;

določa Direktiva ES 2008/114 o kritični 
infrastrukturi; predlaga, naj države članice 
zagotovijo kartiranje tveganja kot orodje za 
sprejemanje odločitev in spremljanje 
rezultatov uvajanja pametnih omrežij, da bi 
izboljšale njihovo medsebojno 
povezljivost;

Or. en

Predlog spremembe 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. želi spomniti, da je treba pred 
vlaganjem v energetsko infrastrukturo 
analizirati, kje so zaželene naložbe in ali 
je potrebno usklajevanje med državami 
članicami; meni, da bi bilo treba pri teh 
analizah upoštevati koristi trajnostne 
proizvodnje energije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. opominja, da utegnejo razlike med 
nacionalnimi predpisi ovirati učinkovite 
naložbe; poziva Komisijo, naj te ovire 
preuči in poišče možne rešitve;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. želi spomniti, da bodo pri izgradnji, 
delovanju in razgradnji projektov 
energetske infrastrukture poleg 
kapitalskih in operativnih stroškov nastali 
tudi znatni okoljski stroški; poudarja, da 
je te stroške pomembno upoštevati v 
analizi stroškov in koristi, pri čemer je 
treba uporabiti pristop upoštevanja 
stroškov za ves življenjski cikel;

Or. en

Predlog spremembe 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sprejetju najvišjih možnih 
varnostnih in okoljskih standardov za vso 
energetsko infrastrukturo, vključno s 
programi sodelovanja med državami 
članicami, da bi zmanjšali nezaupanje 
javnosti in spodbujali njeno naklonjenost;
državam članicam priporoča, da zagotovijo 
ustrezno obveščenost državljanov, civilne 
družbe, gospodarskih subjektov in 
socialnih partnerjev o integriranih in 
zanesljivih energetskih omrežjih, 
zanesljivosti oskrbe in vključitvi energije iz 
obnovljivih virov ter potrošnikom 
omogočijo, da bodo imeli koristi od nove 
tehnologije in pametne uporabe energije, s 
čimer bodo povečale energetsko 
učinkovitost;

4. poziva k sprejetju najvišjih možnih 
varnostnih in okoljskih standardov za vso 
energetsko infrastrukturo, vključno s 
programi sodelovanja med državami 
članicami, da bi zmanjšali nezaupanje 
javnosti in spodbujali njeno naklonjenost;
državam članicam priporoča, da zagotovijo 
ustrezno obveščenost državljanov, civilne 
družbe, gospodarskih subjektov in 
socialnih partnerjev o potrebi po 
nadgraditvi in posodobitvi energetskih 
omrežij, s čimer bi se povečala njihova 
zanesljivost, pa tudi zanesljivost oskrbe in 
vključevanje energije iz obnovljivih virov,
ter naj potrošnikom omogočijo, da bodo 
imeli koristi od nove tehnologije in 
pametne uporabe energije, s čimer bodo 
povečale energetsko učinkovitost;
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Predlog spremembe 22
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sprejetju najvišjih možnih 
varnostnih in okoljskih standardov za vso 
energetsko infrastrukturo, vključno s 
programi sodelovanja med državami 
članicami, da bi zmanjšali nezaupanje 
javnosti in spodbujali njeno naklonjenost;
državam članicam priporoča, da zagotovijo 
ustrezno obveščenost državljanov, civilne 
družbe, gospodarskih subjektov in 
socialnih partnerjev o integriranih in 
zanesljivih energetskih omrežjih, 
zanesljivosti oskrbe in vključitvi energije iz 
obnovljivih virov ter potrošnikom 
omogočijo, da bodo imeli koristi od nove 
tehnologije in pametne uporabe energije, s 
čimer bodo povečale energetsko 
učinkovitost;

4. poziva k sprejetju smiselnih okoljskih 
standardov, temelječih na raziskavah in 
dokazih, za vso energetsko infrastrukturo, 
vključno s programi sodelovanja med 
državami članicami, da bi zmanjšali 
nezaupanje javnosti in spodbujali njeno 
naklonjenost; državam članicam priporoča, 
da zagotovijo ustrezno obveščenost 
državljanov, civilne družbe, gospodarskih 
subjektov in socialnih partnerjev o 
integriranih in zanesljivih energetskih 
omrežjih, zanesljivosti oskrbe in vključitvi 
energije iz obnovljivih virov ter 
potrošnikom omogočijo, da bodo imeli 
koristi od nove tehnologije in pametne 
uporabe energije, s čimer bodo povečale 
energetsko učinkovitost;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. meni, da je potreben skupni pristop 
do izboljšanja evropske energetske 
infrastrukture, saj posamezne države 
članice tega ne bodo zmogle same;
opominja, da do okoljskih koristi ne pride 
nujno v tistih državah, ki izvedejo 
potrebne naložbe; poleg tega poudarja, da 
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je treba razmisliti o dolgoročnih ciljih, saj 
mora energetska infrastruktura, ki jo 
načrtujemo danes, zdržati še desetletja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj posodobijo 
nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo; poleg tega poudarja, da 
je treba vsa omrežja prilagoditi, tako da 
bodo zagotavljala nemoteno oskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov, in 
jih posodobiti, da bi preprečili izgubo 
energije; poudarja tudi, da je treba sprejeti 
dodatne ukrepe za priključitev oddaljenih 
območij (na primer otokov in obrobnih 
območij) na evropsko elektroenergetsko 
omrežje;

5. poziva države članice, naj posodobijo 
nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim 
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo; poleg tega poudarja, da 
je treba vsa omrežja prilagoditi, tako da 
bodo zagotavljala nemoteno oskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov ter 
da bodo v celoti izkoriščene možnosti za 
ekološko optimalizacijo pri načrtovanju 
tras, in jih posodobiti, da bi preprečili 
izgubo energije; poudarja tudi, da je treba 
sprejeti dodatne ukrepe za priključitev 
oddaljenih območij (na primer otokov in 
obrobnih območij) na evropsko 
elektroenergetsko omrežje;

Or. de

Predlog spremembe 25
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj posodobijo 5. poziva države članice, naj posodobijo 
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nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim 
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo; poleg tega poudarja, da 
je treba vsa omrežja prilagoditi, tako da 
bodo zagotavljala nemoteno oskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov, in 
jih posodobiti, da bi preprečili izgubo 
energije; poudarja tudi, da je treba sprejeti 
dodatne ukrepe za priključitev oddaljenih 
območij (na primer otokov in obrobnih 
območij) na evropsko elektroenergetsko 
omrežje;

nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim 
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
(vključno z večnamenskimi obrati za 
plin/vodik, velikimi in malimi 
hidroelektrarnami, visokotemperaturno 
sončno tehnologijo in drugimi vrstami 
tehnologije) ter stabilno in zanesljivo 
oskrbo s cenovno dostopno energijo; poleg 
tega poudarja, da je treba vsa omrežja 
prilagoditi, tako da bodo zagotavljala 
nemoteno oskrbo z električno energijo iz 
obnovljivih virov, in jih posodobiti, da bi 
preprečili izgubo energije; poudarja tudi, 
da je treba sprejeti dodatne ukrepe za 
priključitev predvsem oddaljenih območij 
(na primer otokov in obrobnih območij) na 
evropsko elektroenergetsko omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 26
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj posodobijo 
nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim 
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo; poleg tega poudarja, da 
je treba vsa omrežja prilagoditi, tako da 
bodo zagotavljala nemoteno oskrbo z 
električno energijo iz obnovljivih virov, in 
jih posodobiti, da bi preprečili izgubo 
energije; poudarja tudi, da je treba sprejeti 
dodatne ukrepe za priključitev oddaljenih 
območij (na primer otokov in obrobnih 
območij) na evropsko elektroenergetsko 
omrežje;

5. poziva države članice, naj posodobijo 
nacionalna energetska omrežja in jih 
povežejo z evropskim zelo pametnim 
omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje 
zmogljivosti za skladiščenje energije v EU 
ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo; poleg tega poudarja, da 
je treba omrežja prilagoditi, tako da bodo 
zagotavljala oskrbo z električno energijo iz 
obnovljivih virov, in jih posodobiti, da bi 
preprečili izgubo energije; poudarja tudi, 
da je treba sprejeti dodatne ukrepe za 
priključitev oddaljenih območij (na primer 
otokov in obrobnih območij) na evropsko 
elektroenergetsko omrežje;
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Or. pl

Predlog spremembe 27
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da lahko razvoj 
infrastrukture za električno energijo med 
EU in tretjimi državami privede do 
tveganja za selitev industrijskih virov 
ogljika ali poveča to tveganje tam, kjer že 
obstaja; poziva Komisijo, naj spremlja 
uvoz električne energije in naj bo 
pripravljena na uvedbo ukrepov, da bi od 
uvoznikov zahtevala vrnitev pravic iz 
sistema za trgovanje z emisijami, če bi 
zaznala nepošteno konkurenco na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 28
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva Komisijo, naj ob razvoju 
načrtov za energetsko infrastrukturo 
upošteva morebitno nevarnost selitve 
industrijskih virov ogljika, zlasti v državah 
z obsežnimi mejami in geografsko bližino 
držav, ki niso članice EU; 

Or. en
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Predlog spremembe 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. opominja, da so raziskave in inovacije 
na področju energije pomembne za 
pospešitev prehoda na trajnostno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout, Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo uspešnejše, učinkovitejše in 
preglednejše postopke za presojo vplivov 
na okolje in strateško okoljsko presojo;
poleg tega poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje javnosti v procesu odločanja, 
kar lahko poveča njeno zaupanje in 
naklonjenost energetskim objektom.

Or. en

Predlog spremembe 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se strinja s Komisijo, da bo 
metodologija načrtovanja s hitrejšimi in 
preglednejšimi postopki izdajanja 
dovoljenj omogočila uresničitev 
prednostnih projektov, hkrati pa poziva 
Komisijo in države članice, naj temu 
ustrezno prilagodijo postopke za presojo 
vplivov na okolje in strateško okoljsko 
presojo; poleg tega poudarja, da je treba 
okrepiti sodelovanje javnosti v procesu 
odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

7. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
pospešili postopke izdajanja dovoljenj in 
jih napravili preglednejše; poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

Or. en

Predlog spremembe 32
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti, med 
drugim tudi regionalnih in lokalnih 
organov, v procesu odločanja, kar lahko 
poveča njeno zaupanje in naklonjenost 
energetskim objektom.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti zgodnje ozaveščanje in 
sodelovanje regionalnega prebivalstva v 
procesu odločanja, pa tudi okrepiti in 
natančneje opredeliti pravico državljanov 
do pritožbe v zvezi z uradnimi odločitvami, 
kar lahko poveča zaupanje in naklonjenost 
javnosti energetskim objektom; poziva, naj 
se v te namene na spletu javno objavijo 
osnove načrtov, tako da bi lahko vsi 
zainteresirani dostopali do njih.

Or. de

Obrazložitev

Okrepitev in natančnejša opredelitev pravice državljanov do pritožbe zagovarja Komisija v 
svojem sporočilu KOM(2010)0677, in sicer v poglavju 5.2 Hitrejši in preglednejši postopki 
izdajanja dovoljenj.

Predlog spremembe 34
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija 
načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila 
uresničitev prednostnih projektov, pri 
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poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

čemer ne bi izključili pomembnih večjih 
geografskih evropskih območij, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj 
temu ustrezno prilagodijo postopke za 
presojo vplivov na okolje in strateško 
okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje javnosti v 
procesu odločanja, kar lahko poveča njeno 
zaupanje in naklonjenost energetskim 
objektom.

Or. en

Predlog spremembe 35
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva k izvedbi analize, s katero bi 
poiskali možnosti za zmanjšanje 
infrastrukture prek politike za energetsko 
učinkovitost, in da bi prednostno preučili, 
ali bi bilo mogoče nadgraditi ali 
posodobiti obstoječo infrastrukturo in 
zgradili novo, ki bi jo bilo mogoče zgraditi 
poleg obstoječe električne ali prometne 
infrastrukture;

Or. en


