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Predlog spremembe 1
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije in
poudarja potrebo po konkretnih predlogih 
za ukrepanje; meni, da je dogovor o 
usmeritvi dolgoročne politike Unije 
izredno pomemben, saj je v interesu 
predvidevanj za industrijo in družbo;

1. poudarja potrebo po konkretnih 
predlogih za ukrepanje; meni, da je 
dogovor o usmeritvi dolgoročne politike 
Unije izredno pomemben, saj je v interesu 
predvidljivosti za industrijo in družbo;

Or. de

Predlog spremembe 2
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije in 
poudarja potrebo po konkretnih predlogih 
za ukrepanje; meni, da je dogovor o 
usmeritvi dolgoročne politike Unije 
izredno pomemben, saj je v interesu 
predvidevanj za industrijo in družbo;

1. pozdravlja sporočilo Komisije in 
poudarja potrebo po konkretnih predlogih 
za ukrepanje; meni, da je dogovor o 
usmeritvi dolgoročne politike Unije 
izredno pomemben, tudi kar zadeva 
opredelitev energetske strategije za cilje 
po 2020, saj je v interesu predvidljivosti za 
industrijo in potrošnike;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg;

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje s strani Komisije in držav 
članic, vključno z zakonodajnimi predlogi, 
predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg; poziva Komisijo, naj 
pozorno spremlja prenos te zakonodaje v 
skladu z določbami iz PDEU; 

Or. pt

Predlog spremembe 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg;

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg; poziva Evropsko 
komisijo in ACER (Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev), naj 
strožje nadzorujeta nacionalno izvajanje 
predpisov, kot so predpisi v zvezi z 
načelom „uporabi ali opusti“;

Or. en

Predlog spremembe 5
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen
evropski notranji trg;

2. poudarja bistven pomen pravočasne 
prilagoditve veljavne zakonodaje, vključno 
z zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v 
tretjem svežnju o notranjem trgu z 
energijo, da se do leta 2014 doseže 
povezan evropski notranji trg, ki se 
osredotoča na zanesljivo oskrbo po 
družbeno sprejemljivih cenah;

Or. de

Predlog spremembe 6
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg;

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 
2014 doseže povezan in konkurenčen 
evropski notranji trg, ter poziva k razvoju 
potrebnih novih poslovnih modelov in 
odpravi subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 7
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan in 
konkurenčen notranji energetski trg 

3. meni, da je odprt, pregleden in povezan 
notranji energetski trg potreben, da bi 
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potreben, da bi dosegli konkurenčne cene 
energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno razporeditev
obnovljivih virov energije, in da je 
dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države 
članice, pozdravlja liberalizacijo 
notranjega energetskega trga kot nujen 
korak pri zniževanju izdatkov za elektriko 
in plin za potrošnike; liberalizacija tega 
trgi bi hkrati tudi zagotovila, da energetski 
trg postane preglednejši in ga je mogoče 
lažje spremljati;

dosegli družbeno sprejemljive cene 
energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno uporabo obnovljivih 
virov energije, in da je dokončno
oblikovanje takšnega trga še vedno 
pomemben izziv za vse države članice,

Or. de

Predlog spremembe 8
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan in 
konkurenčen notranji energetski trg 
potreben, da bi dosegli konkurenčne cene 
energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno razporeditev
obnovljivih virov energije, in da je 
dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države 
članice, pozdravlja liberalizacijo 
notranjega energetskega trga kot nujen 
korak pri zniževanju izdatkov za elektriko 
in plin za potrošnike; liberalizacija tega
trgi bi hkrati tudi zagotovila, da energetski 
trg postane preglednejši in ga je mogoče 
lažje spremljati;

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan, 
usklajen in konkurenčen notranji 
energetski trg potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivo 
oskrbo, trajnost ter učinkovito in obsežno 
uporabo obnovljivih virov energije, in da 
je dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države 
članice, pozdravlja liberalizacijo 
notranjega energetskega trga kot nujen 
korak pri zniževanju izdatkov za elektriko 
in plin za potrošnike; liberalizacija tega
trga bi hkrati tudi zagotovila, da energetski 
trg postane preglednejši in ga je mogoče 
lažje spremljati, s čimer bi pripomogla h 
konkurenčnim in, z vidika potrošnika, 
pravičnim cenam; poleg tega meni, da je v 
ta namen bistveno zagotoviti, da 
nacionalni regulativni organi delujejo 
učinkovito in da se usklajujejo na 
evropski ravni;  
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Or. pt

Predlog spremembe 9
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan in 
konkurenčen notranji energetski trg 
potreben, da bi dosegli konkurenčne cene 
energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno razporeditev
obnovljivih virov energije, in da je 
dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države 
članice, pozdravlja liberalizacijo 
notranjega energetskega trga kot nujen 
korak pri zniževanju izdatkov za elektriko 
in plin za potrošnike; liberalizacija tega 
trgi bi hkrati tudi zagotovila, da energetski 
trg postane preglednejši in ga je mogoče 
lažje spremljati;

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan in 
konkurenčen notranji energetski trg 
potreben, da bi dosegli konkurenčne cene 
energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno uporabo obnovljivih 
virov energije ter energije iz 
nekonvencionalnih virov, in da je 
dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države 
članice, pozdravlja liberalizacijo 
notranjega energetskega trga kot nujen 
korak pri zniževanju izdatkov za elektriko 
in plin za potrošnike; liberalizacija tega 
trga bi hkrati tudi zagotovila, da energetski 
trg postane preglednejši in ga je mogoče 
lažje spremljati;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je treba podpirati 
decentralizirane male proizvajalce 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
regionalnimi in lokalnimi organi, da se 
lažje vključijo v omrežje, in meni, da bi 
regionalni in lokalni organi morali še 
naprej uživati poenostavljen dostop do 
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financiranja Evropske investicijske banke 
(EIB) za trajnostno energijo; 

Or. pt

Predlog spremembe 11
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je sedanji sistem 
spodbujanja obnovljivih virov energije 
ekonomsko neučinkovit, kar je posledica 
številnih različnih programov po državah 
članicah; poziva k jasnemu političnemu 
okviru na ravni Unije, da se strateško 
spodbudijo ekonomsko učinkovite naložbe 
v nizkoogljično energijo na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni ter na 
ravni Unije; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je prehod na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika priložnost ne le 
za trajnostno, ampak tudi zanesljivo oskrbo 
in konkurenčnost v Evropi, in da je lahko 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
konkurenčna prednost na razvijajočem se 
svetovnem trgu blaga in storitev, 
povezanih z energijo; na to opozarja kot 
na priložnost za evropska mala in srednja 
podjetja, ki delujejo na trgu obnovljivih 

4. meni, da je prehod na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika priložnost ne le 
za trajnostno, ampak tudi zanesljivo oskrbo 
in konkurenčnost v Evropi in da je lahko 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
konkurenčna prednost na razvijajočem se 
svetovnem trgu blaga in storitev, 
povezanih z energijo; opozarja, da je to
priložnost za evropska mala in srednja 
podjetja, ki delujejo na trgu obnovljivih 
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virov energije; virov energije, in da bi to, poleg tega, da 
zagotavlja odlično spodbudo za 
podjetništvo in inovacije, lahko 
predstavljalo tudi enega glavnih virov za 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je prehod na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika priložnost ne le 
za trajnostno, ampak tudi zanesljivo oskrbo 
in konkurenčnost v Evropi, in da je lahko 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
konkurenčna prednost na razvijajočem se 
svetovnem trgu blaga in storitev, 
povezanih z energijo; na to opozarja kot na 
priložnost za evropska mala in srednja 
podjetja, ki delujejo na trgu obnovljivih 
virov energije;

4. meni, da je prehod na energetsko 
učinkovito gospodarstvo priložnost ne le za 
trajnostno, ampak tudi zanesljivo oskrbo in 
konkurenčnost v Evropi, in da je lahko 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
konkurenčna prednost na razvijajočem se 
svetovnem trgu blaga in storitev, 
povezanih z energijo; na to opozarja kot na 
priložnost za evropska mala in srednja 
podjetja, ki delujejo na trgu obnovljivih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 14
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo mešanico energetskih 
virov, o kateri sicer odločajo posamezne 
države članice, treba opredeliti ob 
upoštevanju skupnih ciljev in da bi 
morala biti, kjer je to primerno, predmet 
usklajenega evropskega pristopa, saj 
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predlagani cilji v nasprotnem primeru 
morda ne bodo doseženi, še zlasti ko gre 
za kombiniranje obnovljivih virov 
energije; opozarja, da približnih potreb po 
naložbah v energetsko infrastrukturo ne 
bo mogoče predvideti brez ocene verjetne 
sestave mešanice energetskih virov leta 
2030; 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja vlogo energije pri 
spodbujanju rasti in konkurenčnosti v 
EU; poziva Komisijo, naj predlaga 
strategijo za obdobje po letu 2020 in 
predstavi okvir evropske energetske 
politike do leta 2030 z enotnim ciljem 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki je skladen s težnjami za 
dekarbonizacijo EU do leta 2050 in podprt 
s oceno učinka; spodbuja države članice, 
naj okrepijo zdajšnja prizadevanja za 
dosego trenutnih ciljev na področju 
energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da je ključno, da se pozornost 
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Unije in držav članic osredotoči na 
naložbe v infrastrukturo, ki spodbujajo 
zanesljivost in posodobitev oskrbe z 
energijo, pri čemer je treba upoštevati, da 
je najbolj učinkovit način za dolgoročno 
spodbujanje te vrste naložb kombiniranje 
slednjih s posebnimi regulativnimi in 
fiskalnimi ukrepi ter potrebnimi 
nacionalnimi javnimi politikami; 

Or. pt

Predlog spremembe 17
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da so potrebna prizadevanja za 
oblikovanje vseevropskega modela 
energetske soodvisnosti, katerega namen 
je zagotavljanje zanesljive oskrbe z 
energijo in preprečevanje nacionalnega 
protekcionizma v obliki zapiranja trgov v 
meje njihove samozadostnosti; poleg tega 
meni, da je bistveno odpraviti 
infrastrukturna ozka grla, ki še vedno 
ogrožajo popolno energetsko povezanost, 
sprejeti pravila za spodbujanje vstopa 
novih konkurentov na trg in upoštevati, 
da imajo odločitve o nacionalni energetski 
politiki lahko bodisi pozitivne bodisi 
negativne posledice za ostale države 
članice; 

Or. pt

Predlog spremembe 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da projekti za zajemanje, 
prevoz in shranjevanje CO2 za seboj 
puščajo nevaren odpadni material, ki ga 
je treba uskladiščiti; izraža prepričanje, 
da se Komisija na to tehnologijo zanaša v 
preveliki meri; poziva Komisijo, naj 
pripravi vmesno poročilo o oceni 
rezultatov eksperimentalnih tehnologij za 
elektrarne na premog, financiranih iz 
sredstev EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da projekti za zajemanje, 
prevoz in shranjevanje CO2 za seboj 
puščajo nevaren odpadni material, ki ga 
je treba uskladiščiti; izraža prepričanje, da 
se Komisija na to tehnologijo zanaša v 
preveliki meri; poziva Komisijo, naj 
pripravi vmesno poročilo o oceni 
rezultatov eksperimentalnih tehnologij za 
elektrarne na premog, financiranih iz 
sredstev EU;

5. opozarja, da učinek tehnologije 
zajemanja, prevoza in shranjevanja CO2
še vedno ni znan in da bi projekti te vrste, 
kljub temu da so osrednjega pomena za
cilje dekarbonizacije do leta 2050, lahko 
imeli škodljive okoljske posledice; poziva 
Komisijo, naj pripravi vmesno poročilo o 
oceni rezultatov uporabe eksperimentalnih 
tehnologij za zajemanje in shranjevanje 
CO2 za elektrarne na premog, financiranih 
iz sredstev EU;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)



AM\917706SL.doc 13/27 PE500.382v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da projekti za zajemanje, 
prevoz in shranjevanje CO2 za seboj 
puščajo nevaren odpadni material, ki ga 
je treba uskladiščiti; je seznanjen s 
poročilom o energetski prihodnosti World 
Energy Outlook 2011, v katerem sta 
izpostavljena potencial in vloga zajemanja 
in shranjevanja ogljikovega dioksida 
(CCS) v nekaterih političnih scenarijih; 
priznava, da ima javnost precejšnje 
pomisleke glede te tehnologije; poziva 
Komisijo, naj pripravi vmesno poročilo o 
oceni rezultatov uporabe 
eksperimentalnih tehnologij za zajemanje 
in shranjevanje CO2 za elektrarne na 
premog, financiranih iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo nadaljnje politike in skupne 
infrastrukture, tako da bo EU do 
leta 2050 zmožna sama pokriti vsaj 50 % 
vseh potreb po energiji v EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;
poudarja, da bodo potrebni aktivno 
sodelovanje potrošnikov in kampanje 
obveščanja potrošnikov, da bi imeli korist 
od širjenja pametnih energetskih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;
meni, da pametni števci lahko 
pripomorejo k temu, da se v večjih 
stavbah energija uporablja kjer in ko je 
potrebna ter na ta način zmanjša 
razsipavanje z energijo; poudarja, da 
bodo učinkoviti programi za izobraževanje 
potrošnikov, udeležba potrošnikov in 
zasnova programov bistvenega pomena za 
pravi učinek pametnih števcev; 

Or. en



AM\917706SL.doc 15/27 PE500.382v01-00

SL

Predlog spremembe 24
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike, kar 
pomeni nižjo porabo in večjo energetsko 
učinkovitost;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri 
omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in 
opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in 
prilagajanje njihove porabe elektrike;
obenem poudarja, da je treba istočasno 
upoštevati varstvo podatkov, in sicer že od 
same faze načrtovanja omrežja dalje;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Regina Bastos

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

6a. meni, da je treba spodbujati vlogo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) ter da je potrebna trdna 
evropska zavezanost k inovacijam in 
raziskavam glede na to, da bo razvoj 
inovativnih tehnologij pripomogel k 
izboljšanju varnosti in privabljanju 
naložb; 

Or. pt

Predlog spremembe 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je energetska 
učinkovitost za Evropo stroškovno zelo 
učinkovit način za uresničitev njenih 
energetskih, podnebnih in gospodarskih 
ciljev; opozarja na ogromni potencial, ki 
ga ima energetska učinkovitost za 
omejevanje naše odvisnosti od uvožene 
energije in za oživitev gospodarstva; 
priznava, da bi prehod na energetsko bolj 
učinkovito gospodarstvo pospešil širjenje 
inovativnih tehnoloških rešitev in izboljšal 
konkurenčnost industrije v Uniji, povečal 
gospodarsko rast in ustvaril kvalitetna 
delovna mesta v številnih sektorjih, ki so 
povezani z energetsko učinkovitostjo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Olle Schmidt, Fiona Hall
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da morajo države članice 
zagotoviti, da so informacije o pametnih 
števcih in podpornih ukrepih dane na 
voljo vsem zadevnim akterjem, kot so 
gradbeniki, arhitekti in dobavitelji 
ogrevalnih, hladilnih in električnih 
naprav;

Or. en

Predlog spremembe 29
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja na energetsko politiko za 
Evropo, ki priznava možen prispevek 
jedrske energije na področju 
konkurenčnosti, stroškovne učinkovitosti, 
zmanjšanja emisij CO2 in zanesljive 
oskrbe; poudarja, da tehnologije jedrske 
energije ponujajo možnost, da kratko- in 
dolgoročno izpolnimo energetske in 
podnebne cilje;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 30
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja na energetsko politiko za 7. opozarja na energetsko politiko za 
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Evropo, ki priznava možen prispevek 
jedrske energije na področju 
konkurenčnosti, stroškovne učinkovitosti, 
zmanjšanja emisij CO2 in zanesljive
oskrbe; poudarja, da tehnologije jedrske 
energije ponujajo možnost, da kratko- in 
dolgoročno izpolnimo energetske in 
podnebne cilje;

Evropo, ki priznava prispevek jedrske 
energije na področju konkurenčnosti, 
stroškovne učinkovitosti, zmanjšanja 
emisij CO2 in zanesljive oskrbe; poudarja, 
da tehnologije jedrske energije ponujajo 
možnost, da kratko- in dolgoročno 
izpolnimo energetske in podnebne cilje, 
pod pogojem, da so v celoti izpolnjene 
varnostne zahteve za njihovo delovanje, 
pri čemer se upošteva celoten življenjski 
cikel projektov;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da so instrumenti, kakršni so
davek na energijo, davek na ogljikov 
dioksid in sistemi trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov, osrednji dejavniki pri 
izpolnjevanju ciljev za stroškovno
učinkovito zmanjšanje emisij, vendar meni, 
da bodo v končni fazi zaradi visokih cen 
energije obremenili potrošnike;

8. priznava, da so instrumenti, kakršna sta
davek na energijo in davek na ogljikov 
dioksid, osrednji dejavniki pri 
izpolnjevanju ciljev za učinkovito 
zmanjšanje emisij, vendar meni, da bodo v 
končni fazi zaradi visokih cen energije 
obremenili potrošnike; poleg tega je 
mnenja, da bi se moralo reguliranje z 
dajatvami in davki bolj osredotočiti na 
velike industrijske uporabnike in ne na 
zasebne potrošnike;

Or. de

Predlog spremembe 32
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da vsi scenariji, ki jih 
predstavlja Komisija, kažejo, da se bo 
cena energije zviševala, in zato meni, da 
bodo države članice morale uvesti politike 
socialne podpore, ki bodo zagotovile, da 
bodo vsi državljani in potrošniki lahko 
imeli dostop do energije; v skladu s tem 
poziva, da je treba jasno opredeliti, kaj se 
lahko stori z energetsko politiko in kaj s 
socialno; 

Or. pt

Predlog spremembe 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomen zmanjšane skupne 
porabe energije in večje energetske 
učinkovitosti v prometnem sektorju, 
vključno s prometnim načrtovanjem in 
podporo za javni promet na ravni držav 
članic, pospešiti pa je treba tudi projekte 
za obnovljive vire energije v okviru 
programa vseevropskega prometnega in 
energetskega omrežja (TEN-T in TEN-E);

Or. en

Predlog spremembe 34
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da je vloga nacionalnih 
ciljev za energijo iz biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv v prometu ključna za 
dosego ciljev, zastavljenih v sporočilu 
Komisije; opozarja, da ti cilji zagotavljajo 
gotovost za vlagatelje in spodbujajo razvoj 
obnovljivih virov; vendar pa poudarja 
pomen spodbujanja uporabe biogoriv 
druge generacije, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov in neživilske celuloze; 

Or. en

Predlog spremembe 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. meni, da bi države članice morale 
spodbujati lokalne in regionalne organe k 
pripravi akcijskih načrtov za obnovljive 
vire energije ter povečati osveščenost 
javnosti o prednostih energije iz 
obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 36
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, 
kaj se lahko stori z energetsko politiko in 
kaj s socialno; meni, da najboljše

črtano



AM\917706SL.doc 21/27 PE500.382v01-00

SL

odgovore na vprašanje revščine ponuja 
socialna politika in ne reguliranje cen 
energije.

Or. pt

Predlog spremembe 37
António Fernando Correia de Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, kaj 
se lahko stori z energetsko politiko in kaj s 
socialno; meni, da najboljše odgovore na 
vprašanje revščine ponuja socialna politika 
in ne reguliranje cen energije.

9. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, kaj 
se lahko stori z energetsko politiko in kaj s 
socialno; meni, da najboljše odgovore na 
vprašanje revščine ponuja socialna politika 
in ne reguliranje cen energije; poudarja, da 
se bodo cene električne energije, ne glede 
na scenarij za dekarbonizacijo do leta 
2030 ali 2050, predvidoma še naprej 
dvigovale do leta 2030, izdatki za energijo 
in prevoz pa bodo predstavljali vse večji 
delež bremen, ki jih bodo nosile družine 
ter mala in srednja podjetja; zato meni, da 
si bo treba prizadevati za ublažitev 
učinkov tega trenda, kot in kjer bo 
potrebno, z neodvisno regulacijo držav 
članic, katere namen bo zmanjšati stroške, 
ki jih bodo morali plačevati potrošniki ter 
mala in srednja podjetja; 

Or. pt

Predlog spremembe 38
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, 9. meni, da je energetska politika hkrati 
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kaj se lahko stori z energetsko politiko in 
kaj s socialno; meni, da najboljše 
odgovore na vprašanje revščine ponuja 
socialna politika in ne reguliranje cen 
energije.

tudi socialna; meni, da se je z revščino 
mogoče spopasti tudi v sklopu energetske 
politike in da nepridobitne javne 
energetske službe, ki so podvržene 
demokratičnemu nadzoru, lahko najbolje 
zagotavljajo družbeno sprejemljive cene;

Or. de

Predlog spremembe 39
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da je izobraževanje o energiji 
ključ do spremembe vedenja in temelj 
novega modela trajnostnega razvoja; 
odločno poziva Komisijo, naj v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
nameni potrebna sredstva za 
izobraževanje o energiji;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je seznanjen z zavezo Unije, da bo do 
leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih 
plinov za 80 do 95 % glede na raven iz 
leta 1990; poudarja, da je treba nujno 
ukrepati na lokalni, regionalni, 
nacionalni, mednarodni in svetovni ravni, 
da bi ustrezno omejili dvig povprečne 
globalne prizemne temperature na manj 
kot 2 °C, s čimer bi preprečili nadaljnje 
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nevarne podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 41
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi cene, ki so določene 
na energetskem trgu, potrošnikom morale 
zagotavljati, da za električno energijo in 
plin plačujejo pravično ceno, s čimer bi se 
dolgoročno povečalo njihovo zaupanje v 
energetski trg ter zagotovila cenovno 
ugodna, dostopna in razpoložljiva 
energija za vse državljane, zlasti tiste 
najbolj ranljive v družbi;  

Or. en

Predlog spremembe 42
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj celovito razišče 
možnosti in različne tehnologije 
shranjevanja energije v EU, in sicer s 
povezovanjem politik EU na področju 
notranjega trga, zmogljivosti energetskega 
omrežja ter politik na področju energije in 
podnebnih sprememb z interesi 
potrošnikov, tako da bodo doseženi 
energetski in podnebni cilji EU, da se bo 
zmanjšala odvisnost od energije, 
proizvedene zunaj EU, ter da bodo 
vzpostavljeni dejanski enotni trg in enaki 
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konkurenčni pogoji na področju energije, 
ki bodo v prihodnosti zagotavljali najbolj 
zanesljivo oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj učinkovito izvaja 
in izvršuje pravila EU o notranjem trgu in 
konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in njenih 
evropskih podružnic;

Or. en

Predlog spremembe 44
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. meni, da bi morala Komisija skupaj z 
državami članicami, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter predstavniki civilne 
družbe redno izvajati kampanje 
izobraževanja o energiji v evropskih, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
medijih, vključno z interaktivnimi 
kampanjami, da se vsem državljanom, 
podjetjem in industrijskim združenjem 
zagotovi dostop do jasnih in razumljivih 
informacij; priznava tudi potrebo po 
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informacijskih kampanjah za šole in 
univerze za vključitev mlajših generacij v 
ta kulturni premik;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. meni, da bi bilo treba finančno krizo 
obravnavati kot možnost za 
preoblikovanje našega razvojnega 
družbenega modela v energetsko visoko 
učinkovito gospodarstvo, v celoti temelječe 
na energiji iz obnovljivih virov in odporno 
na podnebne spremembe; poudarja, da 
mora Komisija predložiti predloge za 
energetski in podnebni sveženj za 
leto 2030, ki bo temeljil na sedanjih treh 
stebrih, in sicer toplogrednih plinih, 
energiji iz obnovljivih virov in energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 b. poziva Komisijo, naj oblikuje celovit 
sklop kratko-, srednje- in dolgoročnih 
prednostnih nalog energetske politike EU 
v odnosu do sosednjih držav, da bi 
vzpostavila skupno pravno območje, ki bi 
temeljilo na načelih in standardih 
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notranjega energetskega trga, povezanih s 
temeljnim pravnim redom;

Or. en

Predlog spremembe 47
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. priznava, da je treba potrošnikom 
zagotoviti spletne strani in druga sredstva, 
ki jim omogočajo, da pridobivajo 
najnovejše informacije ter primerjajo 
cene in storitve in na podlagi tega izberejo 
tistega dobavitelja energije, ki najbolj 
ustreza njihovim potrebam; 

Or. pt

Predlog spremembe 48
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 c. poudarja, da je za to, da bo 
preoblikovanje energetskega sistema 
postalo resničnost, bistveno nameniti 
večjo pozornost porabi energije; poudarja, 
da je treba večji pomen pripisati 
upravljanju povpraševanja, da se zagotovi 
uporaba tehnologij in sistemov pri 
končnih uporabnikih ter doseže 
stroškovno dosegljiv in vzdržen energetski 
prehod za družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poudarja, da je treba rešiti vprašanje 
pričakovane kratko- in srednjeročne rasti 
uvoza plina in električne energije iz tretjih 
držav v EU, da se zagotovi zanesljiva 
oskrba z energijo; ponavlja, da je v 
nekaterih regijah in državah članicah ta 
izziv tesno povezan z odvisnostjo od uvoza 
plina in nafte iz ene same tretje države; 
ugotavlja, da reševanje tega izziva zahteva 
med drugim dokončno oblikovanje 
enotnega energetskega trga in okrepljeno 
vlogo domačih energetskih virov, kot je 
plin iz skrilavca;

Or. en


