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Predlog spremembe 1
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da s povečanjem deleža 
obnovljivih virov energije ne bi zgolj 
povečali energetske neodvisnosti Evrope, 
ampak bi to tudi prineslo pomembne 
vzporedne okoljske in zdravstvene koristi 
prek zmanjšanja onesnaženosti zraka in 
drugih emisij, pa tudi tveganj, ki so 
povezana z drugimi oblikami proizvodnje 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko
učinkovitost, čiste tehnologije
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog za podnebni in energetski sveženj 
za leto 2030, ki bo vključeval zavezujoče 
in ambiciozne cilje glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, energetske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov, da bo EU do leta 2050 postala 
visoko učinkovito gospodarstvo, ki bo 
skoraj 100-odstotno temeljilo na energiji 
iz obnovljivih virov; poudarja, da te 
dejavnosti dajejo industriji gotovost glede 
naložb, ki jo potrebuje, ustvarjajo delovna 
mesta, spodbujajo energetsko neodvisnost 
EU in utrjujejo vodilni položaj na 
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področju tehnologije ter industrijskih 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 3
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, naj določi zavezujoč cilj,
da je treba do leta 2030 zagotoviti 
obnovljive vire energije v višini najmanj 
45 %, zato da bi vlagateljem omogočili 
gotovost, ki jo potrebujejo, in kontinuiteto 
načrtovanih naložb po letu 2020 ter 
zagotovili, da bo EU po realističnih 
pričakovanjih do leta 2050 postala 
gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 4
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020; 
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020; 
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
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učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2; poziva Komisijo, naj predlaga 
konkretne cilje za obnovljive vire energije 
do leta 2030, da bi usmerila prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo ter zagotovila 
ohranitev trdne, ambiciozne in dolgoročne 
politike glede obnovljivih virov energije za 
zagotovitev večje reguliranosti in gotovosti 
glede naložb ter za uresničitev ciljev EU o 
dekarbonizaciji do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bodo lahko 
dosegle svoje cilje za leto 2020, kot so 
določeni v direktivi EU o obnovljivih virih 
energije; poziva Komisijo, naj predlaga
ambiciozen in zavezujoč cilj EU o 
obnovljivih virih energije za leto 2030, da 
bi zagotovila kontinuiteto in stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
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energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, naj izpolni cilje
spodbujanja energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
energetske učinkovitosti in zanesljivosti 
oskrbe, s čimer bo zagotovila doseganje 
srednje- do dolgoročnih ciljev zmanjšanja 
učinkov podnebnih sprememb ter 
industrijsko konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 7
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020; 
poziva Komisijo, da predlaga razumne
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

1. ugotavlja, da je razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah neenak in da 
bodo morda potrebna večja prizadevanja 
za dosego ciljev, zastavljenih do leta 2020; 
poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozne
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
različnih virov energije, in zagotovijo 
čedalje večji delež energije iz obnovljivih 
virov, kot to predlaga Evropska unija;

Or. es

Predlog spremembe 8
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
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doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

doseči cilje, zastavljene do leta 2020, in 
okrepiti konkurenčnost Evrope; poziva 
Komisijo, da predlaga realne zavezujoče 
cilje do leta 2030, ki naj hkrati upoštevajo 
deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
zavezujoče cilje do leta 2030, ki naj hkrati 
upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, čiste tehnologije 
konvencionalnih virov in shranjevanje 
CO2;

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov 
energije v državah članicah, da bo mogoče 
doseči cilje, zastavljene do leta 2020;
poziva Komisijo, da predlaga razumne 
okvire za obdobje po letu 2020, osnovanih 
na širšem podnebno-energetskem 
kontekstu, ki bi med drugim podpirali 
zanesljivo preskrbo z energijo, inovacije 
in konkurenčnost ter s tem spodbujali 
učinkovito rabo virov, varnost, trajnost in 
nizkoogljičnost evropskega gospodarstva;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da so zavezujoči cilji glede 
obnovljivih virov energije za leto 2020 
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spodbudili odločanje za te vire v EU in 
ustvarili stabilne naložbene razmere, s 
čimer je Evropa dobila konkurenčno 
prednost na tem področju, kar bo izrazito 
prispevalo k trajnostni rasti in ustvarjanju 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba evropsko 
energetsko politiko osredotočiti na razvoj, 
uporabo in distribucijo energije iz 
obnovljivih virov; za leto 2030 in po njem 
so potrebni bolj ambiciozni cilji na 
področju energije iz obnovljivih virov, da 
bi do leta 2050 dosegli gospodarstvo, ki bo 
temeljilo na energiji iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja, da podnebni cilji 
sami po sebi ne bodo usmerili dovolj 
naložb v obnovljive vire energije in 
varčevanje z energijo, kar je potrebno za 
zagotovitev levjega deleža potrebnega 
zmanjšanja emisij za 80–95 % leta 2050; 
se zavzema, da bi možnosti „brez 
obžalovanja“, kot sta opredeljeni v 
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energetskem načrtu za leto 2050, postali 
osrednji steber okvira za obdobje po letu 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k razvoju novih gospodarskih 
instrumentov, s katerimi bi spodbudili 
obnovljive vire energije ter postopoma 
odpravili subvencije za fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 14
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morali v prihodnjih 
pobudah politike za obnovljive vire 
energije upoštevati cilje glede učinkovite 
rabe virov ter obravnavati velike razlike v 
smislu vnaprejšnjega „ogljičnega dolga“ 
različnih virov energije iz biomase;

Or. en

Predlog spremembe 15
Anna Rosbach
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na tržni potencial za zelene 
tehnologije; in poudarja, da bi bilo treba 
zelene tehnologije obravnavati kot 
priložnost za okrepitev evropske 
industrije, ne pa kot nekaj, kar nujno 
potrebuje javno financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 16
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. močno obžaluje, da nekatere države 
članice izvajajo zelo omejevalno 
varčevalno politiko, ki neposredno vpliva 
na raziskave, razvoj in inovacije na 
področju obnovljivih virov energije, kar 
upočasnjuje njegovo tehnološko 
dovršenost, ki je potrebna ne le za dosego 
ciljev, ki si jih je zastavila EU za 
leto 2020, marveč tudi za znižanje 
proizvodnih stroškov energije in 
spodbujanje začetnih naložb;

Or. es

Predlog spremembe 17
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. se strinja s Komisijo, da bi lahko 
velika rast obnovljivih virov energije do 
leta 2030 ustvarila več kot 3 milijone 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. meni, da je treba evropsko energetsko 
politiko ponovno osredotočiti na razvoj, 
uporabo in distribucijo energije iz 
obnovljivih virov; poziva države članice 
EU in Komisijo, naj povečajo ambicije EU 
in dvignejo cilj za energijo iz obnovljivih 
virov na 30-odstotni delež do leta 2020 ter 
določijo dodaten zavezujoč cilj 45-
odstotnega deleža v letu 2030 in dodatne 
okvirne cilje za leti 2040 in 2050; poziva 
Evropsko komisijo, naj v ta namen 
nemudoma poda zakonodajne predloge za 
revidiranje podnebnega in energetskega 
svežnja, da se zagotovi dolgoročna varnost 
za vlagatelje in inovatorje; ponavlja, da je 
treba v programu „Povezovanje Evrope“ 
zagotoviti finančne vire za razvoj pametnih 
omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marita Ulvskog
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. ponavlja, da je treba v programu 
„Povezovanje Evrope“ zagotoviti finančne 
vire za razvoj pametnih omrežij na osnovi 
IKT v smislu obsežnejšega vključevanja 
obnovljivih virov energije in stabilnosti 
sistemov za prenos;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. opozarja, da se zaradi spodbujanja 
razvoja decentraliziranih sistemov 
obnovljivih virov energije obnovljivih 
virov energije ne razvija samo posebej, 
ampak kot del celovitega energetskega 
sistema; ponavlja, da je treba v programu
„Povezovanje Evrope“ zagotoviti finančne 
vire za razvoj čezmejne infrastrukture in
pametnih omrežij v smislu obsežnejšega 
vključevanja obnovljivih virov energije in 
stabilnosti sistemov za prenos;

Or. en

Predlog spremembe 21
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega, stroškovno učinkovitejšega 
in varnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije v omrežje in za izboljšanje
stabilnosti sistemov za prenos in 
distribucijo, da bi ohranili zanesljivo 
preskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Zofija Mazej Kukovič

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos; poudarja, da je treba za večje 
priložnosti v razvoju infrastrukture 
podpreti mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Vicky Ford
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da so potrebne naložbe iz javnih in 
zasebnih virov, kot je program 
„Povezovanje Evrope“, da bi zagotovili
finančne vire za razvoj energetske 
infrastrukture ter pametnih omrežij na 
osnovi IKT v smislu obsežnejšega 
vključevanja obnovljivih virov energije na 
energetski trg in za izboljšanje stabilnosti 
sistemov za prenos;

Or. en

Predlog spremembe 24
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos;

2. opozarja, da se obnovljivih virov 
energije ne razvija posebej, ampak kot del 
celovitega energetskega sistema; ponavlja, 
da je treba v programu „Povezovanje 
Evrope“ zagotoviti finančne vire za razvoj 
pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu 
obsežnejšega vključevanja obnovljivih 
virov energije in stabilnosti sistemov za 
prenos; poudarja, da se zaradi tega 
financiranja ne bi smel povečati splošni 
proračun EU;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da različni mehanizmi za 
spodbujanje obnovljivih virov energije 
zagotavljajo, da se pri zasnovi podporne 
sheme upoštevajo različni potenciali in 
vzorci tehnologije znotraj držav članic, s 
čimer se preprečijo nepričakovani dobički 
z upoštevanjem dejanskih stroškov 
tehnologije; obenem pozdravlja pobudo 
Komisije za pripravo smernic za podporne 
sheme;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da ni na voljo scenarija z 
visokim deležem obnovljivih virov in 
energetsko učinkovitostjo v energetskem 
načrtu za leto 2050, ki bi lahko nakazoval 
večji delež obnovljivih virov energije v 
mešanici energetskih virov EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije; 
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije; 
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. je prepričan, da bi bilo treba najprej 
oceniti, ali bi vseevropski sistem za 
spodbujanje obnovljivih virov energije 
omogočal stroškovno učinkovitejši okvir 
za spodbujanje teh virov, preden se 
zahteva evropska podporna shema; 
priznava, da bi dolgoročna gotovost, 
vključno s ciljem glede obnovljivih virov 
energije do leta 2030, pripomogla k 
naložbam v obnovljive vire energije ter 
zmanjšala tveganja za vlagatelje v te vire;

Or. en

Predlog spremembe 29
Christofer Fjellner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. poudarja, da je za podporo obnovljivim 
virom energije potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije; 
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. meni, da bi bilo treba nacionalne
podporne sheme za obnovljive vire 
energije postopoma odpraviti, ko bosta 
dosežena uspešno delovanje trga in 
konkurenčnost; se zaveda tveganja tistih, 
ki vlagajo v obnovljive vire energije, ter 
meni, da je ob neuspešnem trgu javne 
finance mogoče uporabiti za zmanjšanje 
naložbene negotovosti ter s tem za 
podpiranje zasebnega financiranja 
energetskih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost
vlaganja v obnovljive vire energije; 
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. je zaskrbljen zaradi posledic 
gospodarske krize in nižjih bonitetnih 
ocen držav v zvezi s financiranjem 
obnovljivih virov energije; obžaluje, da je 
vedno več držav sprejelo retroaktivne 
ukrepe, ki povečujejo tveganost naložb v 
obnovljive vire energije, s čimer se večajo 
stroški kapitala, doseganje ciljev za leto 
2020 pa je vedno dražje, ter poudarja, da je 
treba omejiti tveganja za vlagatelje v 
obnovljive vire energije z jasno in 
dolgoročno evropsko strategijo, saj bi 
lahko povečanje energetske učinkovitosti 
in deleža obnovljivih virov energije 
prispevalo k fiskalni konsolidaciji za 
številne države v krizi, ki so močno 
odvisne od uvoza nafte in plina;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. predlaga Komisiji, da upošteva vplive 
gospodarske krize in nižje bonitetne ocene 
držav na omejitve in tveganost vlaganja v 
obnovljive vire energije; poudarja, da bi 
mogla dolgoročna evropska strategija 
omejiti tveganja za vlagatelje v obnovljive 
vire energije;

Or. pl
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Predlog spremembe 33
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije; 
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. poudarja, da je treba vzpostaviti 
evropsko podporno shemo; predlaga 
Komisiji, da upošteva vplive gospodarske 
krize in nižje bonitetne ocene držav na 
omejitve in tveganost vlaganja v 
obnovljive vire energije; poudarja, da je 
treba omejiti tveganja za vlagatelje v 
obnovljive vire energije z jasno in 
dolgoročno evropsko strategijo;

Or. es

Predlog spremembe 34
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; vendar poudarja, da bi morale te 
podporne sheme izhajati iz preusmeritve 
obstoječih sredstev namesto iz povečanja 
proračuna; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske 
podporne sheme potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

3. poudarja, da je za vzpostavitev
evropskih podpornih shem, ki bodo 
harmonizirane, potrebno prehodno 
obdobje; predlaga Komisiji, da upošteva 
vplive gospodarske krize in nižje bonitetne 
ocene držav na omejitve in tveganost 
vlaganja v obnovljive vire energije;
poudarja, da je treba omejiti tveganja za 
vlagatelje v obnovljive vire energije z 
jasno, stabilno in predvidljivo dolgoročno 
evropsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ponovno poudarja, da so se Evropska 
unija in države članice zavezale, da bodo 
na podlagi vrhunskega srečanja o biotski 
raznovrstnosti v Nagoji, vrhunskega 
srečanja skupine G-20 v Pittsburghu ter 
sklepov Komisije in Sveta o časovnem 
okviru za Evropo, gospodarno z viri, do 
leta 2020 postopoma odpravile okolju 
škodljive subvencije; poudarja, da je na 
nacionalni ravni in na ravni EU nujno 
treba odpraviti subvencije, ki škodujejo 
okolju na področju energetike; zato poziva 
k usklajenim ukrepom, namenjenim 
opredelitvi in postopni odpravi vseh okolju 
škodljivih subvencij v energetiki do leta 
2020;



AM\925368SL.doc 21/36 PE504.183v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 37
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opominja na sklepe sveta o obnovljivih 
virih energije, ki zahtevajo postopno 
odpravo subvencij za fosilna goriva; 
poziva države članice, naj postopoma 
odpravijo subvencije za fosilno in jedrsko 
gorivo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da ima stabilni in 
dolgoročni okvir politike ključno vlogo pri 
zmanjševanju stroškov negotovosti in 
izboljšanju dostopa do kapitala, s čimer 
zagotavlja stroškovno učinkovit in 
učinkovit prehod za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marita Ulvskog

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

3a. poziva Komisijo, naj krizo izkoristi kot 
priložnost za izvedbo potrebnih naložb v 
čisto tehnologijo, da se zagotovijo delovna 
mesta in gospodarska rast;

Or. en

Predlog spremembe 40
Christofer Fjellner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. Čeprav si Unija prizadeva najti 
trajnostne energetske vire, je treba 
pripomniti, da zaostrovanje standardov za 
obnovljive vire energije, kamor med 
drugim sodi uporaba prestrogih 
trajnostnih meril, zmanjšuje 
konkurenčnost in privlačnost teh virov v 
primerjavi s fosilnimi viri energije, za 
katere ni enakovrednih meril.

Or. en

Predlog spremembe 41
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen dolgoročnih strategij 
in spodbud, pa tudi stabilnega 
regulativnega in fiskalnega okvira na 
nacionalni ravni, da bi zagotovili 
predvidljivost za vlagatelje in učinkovito 
spodbujali razvoj obnovljivih virov 
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energije v vseh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se bodo cene energije 
zvišale ne glede na energetsko mešanico, 
saj bodo v naslednjih 10 letih številne 
elektrarne v EU potrebne razgradnje ali 
posodobitve, cene fosilnih goriv pa bodo 
redno naraščale; poudarja, da so nekateri 
obnovljivi viri energije, kot so veter na 
kopnem in fotovoltaične celice, že 
stroškovno konkurenčne v primerjavi z 
jedrsko energijo ter zajemanjem in 
shranjevanjem ogljikovega dioksida in so 
tako stroškovno najbolj učinkovita 
možnost za dekarbonizacijo; ugotavlja, da 
se je treba zviševanja računov za energijo 
v prvi vrsti lotiti z energetsko 
učinkovitostjo in varčevalnimi ukrepi; 
poudarja, da mora biti energija cenovno 
dostopna za vse in da je treba nameniti 
posebno pozornost ranljivim porabnikom 
in gospodinjstvom z nizkimi prihodki; 
poziva države članice, naj opredelijo 
pojem ranljivih porabnikov in sprejmejo 
potrebne ukrepe za njihovo učinkovito 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 43
Gerben-Jan Gerbrandy

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

3a. poudarja, da obnovljivi energije ne 
prispevajo le k spoprijemanju s
podnebnimi spremembami, ampak tudi 
prinašajo dodatne okoljske koristi v 
smislu zmanjševanja onesnaženosti zraka, 
nastajanja odpadkov in uporabe vode; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Zofija Mazej Kukovič

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je za sprostitev 
potenciala sistemov obnovljivih virov 
energije in za doseganje 
dekarboniziranega gospodarstva ključna 
učinkovita podpora malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 45
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja, da namerava Komisija 
pripraviti smernice o dobri praksi v okviru 
programov podpore za energijo iz 
obnovljivih virov, vendar obžaluje, da je 
njeno sporočilo z naslovom „Energija iz 
obnovljivih virov: glavni akter na 
evropskem energetskem trgu“ nedosledno 
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in nejasno, kar zadeva samo potrebo po 
podpori; ugotavlja, da sektor energije iz 
obnovljivih virov še ni dovolj trden, da bi 
bil lahko sam kos tržnim zakonitostim, in 
zato meni, da je dosledno in pregledno 
upravljanje podpore še vedno potrebno za 
njegovo okrepitev in za to, da bo EU 
uresničila svoj model za prihodnost brez 
ogljika;

Or. es

Predlog spremembe 46
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. je zaskrbljen zaradi nenadnega 
spreminjanja nacionalnih podpornih 
mehanizmov za obnovljive vire energije, 
zlasti zaradi retroaktivnih sprememb in 
zamrznitve podpore; poziva države 
članice, naj zagotovijo stabilne okvire za 
naložbe v obnovljive vire energije, 
vključno s podpornimi shemami, ki se 
redno pregledujejo, ter poenostavljenimi 
upravnimi postopki;

Or. en

Predlog spremembe 47
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da so 
nekatere tehnologije na področju energije 
iz obnovljivih virov začele dosegati 
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zadovoljive ravni konkurenčnosti v 
primerjavi s konvencionalnimi oblikami 
energije kljub temu, da pri slednjih še 
vedno velik del socialnih in okoljskih 
stroškov ni internaliziranih;

Or. es

Predlog spremembe 48
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
treba v programu „Obzorje 2020“ 
zagotoviti finančna sredstva za razvoj 
tehnologij za shranjevanje energije in 
CO2;

4. meni, da so v okviru raziskav in razvoja 
potrebne javne naložbe v tehnologije 
obnovljivih virov energije, tehnologije 
varčevanja z energijo ter tehnologije za 
shranjevanje energije; poudarja, da je treba 
v programu „Obzorje 2020“ zagotoviti 
finančna sredstva za razvoj teh tehnologij; 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
Evropsko investicijsko banko in 
nacionalnimi javnimi ustanovami v celoti 
preuči možnosti za namenitev sredstev v 
okviru sedanjega in prihodnjega 
proračuna EU za financiranje projektov
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Zofija Mazej Kukovič

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
treba v programu „Obzorje 2020“ 

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
za vključitev decentraliziranih obnovljivih 
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zagotoviti finančna sredstva za razvoj 
tehnologij za shranjevanje energije in CO2;

virov energije v distribucijsko omrežje 
potrebna tehnologija za shranjevanje 
energije; poudarja, da je treba v programu 
„Obzorje 2020“ zagotoviti finančna 
sredstva za razvoj tehnologij za 
shranjevanje energije in CO2;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
treba v programu „Obzorje 2020“ 
zagotoviti finančna sredstva za razvoj 
tehnologij za shranjevanje energije in CO2;

4. poudarja, da so raziskave ključne za 
razvoj in cenovno dostopnost novih in 
čistih tehnologij; poudarja, da je treba v 
programu „Obzorje 2020“ zagotoviti 
finančna sredstva za razvoj tehnologij za 
shranjevanje energije in CO2;

Or. en

Predlog spremembe 51
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
treba v programu „Obzorje 2020“ 
zagotoviti finančna sredstva za razvoj 
tehnologij za shranjevanje energije in 
CO2;

4. meni, da treba za raziskave na področju
tehnologije obnovljivih virov nameniti več 
finančnih sredstev; poudarja, da je treba v 
programu „Obzorje 2020“ zagotoviti 
finančna sredstva za razvoj tehnologij
obnovljivih virov energije;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije in CO2 potrebne; poudarja, da je 
treba v programu „Obzorje 2020“ 
zagotoviti finančna sredstva za razvoj 
tehnologij za shranjevanje energije in CO2;

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje 
energije, tudi električne, in CO2 potrebne;
poudarja, da je treba v programu „Obzorje 
2020“ zagotoviti finančna sredstva za 
razvoj tehnologij za shranjevanje energije 
in CO2;

Or. pl

Predlog spremembe 53
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da pri povečani uporabi 
obnovljivih virov energije in zelenih 
tehnologij ne gre le za izpolnjevanje ciljev 
glede zmanjšanja emisij, ampak tudi za 
izboljšanje energetske varnosti ter 
omejitev potrebe po uvažanju goriv;

Or. en

Predlog spremembe 54
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 55
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 56
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. meni, da morajo usmerjene raziskave in 
razvoj prek obstoječih instrumentov 
postati učinkovitejši, in je zaskrbljen, ker
so se raziskave in razvoj v nekaterih vejah 
sektorja energije iz obnovljivih virov 
zanemarjale, kar je privedlo do težav s 
trženjem; ugotavlja, da so lahko raziskave 
in razvoj učinkovite rabe odpadkov za 
proizvajanje elektrike, plina in toplote 
pomembni za doseganje ciljev učinkovite 
rabe virov; ugotavlja tudi, da je prometni 
sektor izredno velik porabnik fosilnih 
goriv, zato bodo imele raziskave o 
izboljšanju energetske učinkovitosti in 
zmanjšanju emisij CO2 v prometu 
pozitiven učinek;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov, vključno z 
živilskimi odpadki in ostanki iz morskega 
okolja, in za proizvajanje elektrike, plina 
in toplote pomembni za doseganje ciljev 
učinkovite rabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. poudarja, da so raziskave in razvoj na 
področju zmanjšanja vpliva na okolje in
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
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učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov, pod 
pogojem, da se spoštuje standard 
energetske učinkovitosti, določen v 
okvirni direktivi o odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 60
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. poudarja, da so raziskave, razvoj in
inovacije učinkovite rabe odpadkov za 
proizvajanje elektrike, plina in toplote 
pomembni za doseganje ciljev energetske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 61
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. poudarja, da so raziskave in razvoj 
učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje 
elektrike, plina in toplote pomembni za 
doseganje ciljev učinkovite rabe virov, pa 
tudi za odpravljanje energetske revščine;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba postopoma ukiniti 
subvencije, ki škodujejo konkurenci, pa 
tudi tiste, ki podpirajo okolju škodljiva 
fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 63
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je z uporabo obstoječih 
tehnologij mogoče veliko doseči, preprosto 
z izboljšanjem energetske učinkovitosti in 
z nadomestitvijo zastarelih tehnologij za 
proizvodnjo električne energije z novimi 
različicami, ki manj onesnažujejo;

Or. en

Predlog spremembe 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po dolgoročni 
trajnosti pri uporabi biomase in biogoriva, 
zlasti v smislu njunega neto učinka na 
podnebje ter posrednega in neposrednega 
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učinka na biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 65
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da je pomembno zagotoviti, 
da cene za porabnike, tako gospodinjske 
kot industrijske, ostanejo na sprejemljivi 
in mednarodno konkurenčni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 66
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, da Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) zagotovi sredstva za izvajanje 
njenih dolžnosti in doseganje ciljev 
uredbe o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga; 
ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga 
za elektriko in plin do leta 2014.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 67
Sabine Wils
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, da Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) zagotovi sredstva za izvajanje 
njenih dolžnosti in doseganje ciljev uredbe 
o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga;
ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga 
za elektriko in plin do leta 2014.

6. poziva Komisijo, države članice in 
nacionalne regulativne organe, da 
Agenciji za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) zagotovi sredstva za 
izvajanje njenih dolžnosti in doseganje 
ciljev uredbe o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga;
ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga 
za elektriko in plin do leta 2014.

Or. en

Predlog spremembe 68
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, da Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) zagotovi sredstva za izvajanje 
njenih dolžnosti in doseganje ciljev uredbe 
o celovitosti in preglednosti
veleprodajnega energetskega trga;
ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga 
za elektriko in plin do leta 2014.

6. poziva Komisijo, da Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) zagotovi sredstva za izvajanje 
njenih dolžnosti in doseganje ciljev uredbe 
o celovitosti, preglednosti in učinkovitosti
veleprodajnega energetskega trga;
ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga 
za elektriko in plin do leta 2014.

Or. en

Predlog spremembe 69
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. obžaluje, da v nekaterih državah 
članicah slabo upravljanja energetske 
politike vodi v razmere, na primer rast 
cen, ki neposredno vplivajo na potrošnike, 
ogrožajo vzdržnost na stotine industrijskih 
panog in tisoče delovnih mest in 
povzročajo celo propad številnih podjetij v 
sektorju energije iz obnovljivih virov v 
državah, ki so bile doslej na tem področju 
daleč pred drugimi;

Or. es

Predlog spremembe 70
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. se ne strinja z mnenjem Komisije, da 
je razlog za nezadostno uvedbo 
proizvodnje manjšega obsega ta, da so 
državljani nekatere projekte za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
slabo sprejeli, in meni, da so za 
premajhno domačo uvedbo prej krivi 
previsoki stroški namestitve in premajhna 
podpora potrošnikom in malim podjetjem, 
ki bi se utegnili preoblikovati v mikro 
proizvajalce;

Or. es

Predlog spremembe 71
Andres Perello Rodriguez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da je vsaka odločitev o uvedbi 
neupravičenih moratorijev za čisto 
energijo zaskrbljujoča in kritizira, da se, 
nasprotno, včasih dodelijo previsoka 
nadomestila proizvodnim obratom, ki so 
že amortizirani, kot to velja za nekatere 
hidroelektrarne in jedrske elektrarne, ki 
še naprej prejemajo državno podporo;

Or. es


