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Predlog spremembe 1
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
10. januarja 2007 z naslovom „Energetska 
politika za Evropo“ (KOM(2007)0001) in 
kasnejšega sporočila Komisije z dne 
13. novembra 2008 z naslovom „Drugi 
strateški pregled energetske politike: 
akcijski načrt EU za varnost preskrbe in 
solidarnost pri preskrbi z energijo“ s 
spremnimi dokumenti (KOM(2008)0781),

Ne zadeva slovenske različice

Or.el
(Jezikovna sprememba – ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 2
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov z dne 23. aprila 2009 (Ul 
L 140/16 5. 6. 2009, str. 16),

Or.en

Predlog spremembe 3
Ivo Belet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 
1222/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o 
označevanju pnevmatik glede na 
izkoristek goriva in druge bistvene 
parametre,

Or.en

Predlog spremembe 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za 
določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo,

Or.en

Predlog spremembe 5
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2009/28/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, spremembi 
in poznejši razveljavitvi direktiv 
2001/77/ES in 2003/30/ES,

Or.en
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Predlog spremembe 6
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
julija 2010 o okviru za uvajanje 
inteligentnih prometnih sistemov v 
cestnem prometu in za vmesnike do 
drugih vrst prevoza,

Or.en

Predlog spremembe 7
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju prvega odstavka člena 
170 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
po katerem Unija prispeva k vzpostavitvi 
in razvoju vseevropskih omrežij na 
področju transporta, telekomunikacij in 
energetske infrastrukture,

Or.en

Predlog spremembe 8
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. 
maja 2010 o uporabi informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij za olajšanje 
prehoda na energetsko učinkovito 
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gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika,

Or.el

Predlog spremembe 9
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tretjega odstavka člena 
34 Listine EU o temeljnih človekovih 
pravicah o boju proti socialni 
izključenosti in revščini, kjer je določeno, 
da Unija zagotovi dostojno življenje za 
vse, ki nimajo zadostnih sredstev,

Or.en

Predlog spremembe 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Lena Ek, Jens 
Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je varčevanje z energijo stroškovno 
najučinkovitejši in najhitrejši način za 
zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij ter 
za večjo zanesljivost oskrbe, in bi morala
biti energetska učinkovitost osrednja 
prednostna naloga vsake prihodnje
strategije EU, zlasti strategije za leto 2020,

A. ker sta energetska učinkovitost in 
varčevanje z energijo stroškovno 
najučinkovitejši in najhitrejši način za 
zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij ter 
za večjo zanesljivost oskrbe, in ker se je 
treba z energetsko revščino spoprijeti 
strateško z višjimi stopnjami energetske 
učinkovitosti pri stavbah in napravah; ker 
je energetska učinkovitost osrednja 
prednostna naloga strategije EU 2020; ker 
viri v javnih institucijah, zlasti v Evropski 
komisiji, sedaj niso skladni s to ambicijo,

Or.en
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Predlog spremembe 11
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je varčevanje z energijo stroškovno 
najučinkovitejši in najhitrejši način za 
zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij ter 
za večjo zanesljivost oskrbe, in bi morala 
biti energetska učinkovitost osrednja 
prednostna naloga vsake prihodnje 
strategije EU, zlasti strategije za leto 2020,

A. ker je izboljšanje celotne bruto 
učinkovitosti v rabi energije stroškovno 
najučinkovitejši in najhitrejši način za 
zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij ter 
za večjo zanesljivost oskrbe, in bi morala 
biti energetska učinkovitost osrednja 
prednostna naloga prihodnje energetske
strategije EU, zlasti strategije za leto 2020,

Or.pl

Predlog spremembe 12
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je varčevanje z energijo stroškovno 
najučinkovitejši in najhitrejši način za 
zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij ter 
za večjo zanesljivost oskrbe, in bi morala 
biti energetska učinkovitost osrednja 
prednostna naloga vsake prihodnje 
strategije EU, zlasti strategije za leto 2020,

A. ker je zmanjšanje porabe energije
stroškovno najučinkovitejši in najhitrejši 
način za zmanjšanje emisij CO2 in drugih 
emisij ter za večjo zanesljivost oskrbe, in 
mora zato biti energetska učinkovitost 
osrednja prednostna naloga vsake 
prihodnje strategije EU, zlasti strategije za 
leto 2020,

Or.en

Predlog spremembe 13
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so vzroki za energetsko revščino 
enaki v vsej EU, energetsko revni pa se 
soočajo z visoko stopnjo dolga, odklopom, 
zdravstvenimi težavami in socialno 
izključenostjo; ker ni skupne opredelitve 
EU energetske revščine, zbiranje in 
usklajevanje podatkov pa je neredno, je po 
sedanjih ocenah med 50 in 125 milijonov 
Evropejcev žrtev energetske revščine, te 
številke pa bi se utegnile z gospodarsko 
krizo in povečanjem cen energije še 
povečati,

Or.en

Predlog spremembe 14
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker čeprav se politika TEN–E izvaja 
že približno 15 let, je bilo dokončanih le 
10 % plinskih povezav med državami 
članicami,

Or.en

Predlog spremembe 15
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je energetska revščina glavni 
problem, ki ogroža vse večje število 
evropskih gospodinjstev in vključuje 
kombinacijo nizkih dohodkov 
gospodinjstev, slabih standardov 
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ogrevanja in izolacije ter nedosegljivih 
cen energije; ker energetsko revni 
navadno živijo v starejših stavbah, ki so 
slabo izolirane ter uporabljajo starejše 
naprave z višjo porabo energije; poudarja, 
da čeprav je najbolj trajnostna 
gospodarna in dolgoročna rešitev za 
energetsko revščino naložba v stavbe, da 
bi izboljšali učinkovitost ogrevanja in 
energetsko učinkovitost energetsko revnih 
gospodinjstev, je treba posredovati na vrsti 
politik, kot je socialno skrbstvo in cene 
energije,

Or.en

Predlog spremembe 16
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je varčevanje z energijo bistveno 
za povečanje zanesljivosti oskrbe, npr. če 
bi dosegli cilj 20 % prihranka energije, bi 
prihranili toliko energije, kot bi jo lahko 
proizvedlo petnajst plinovodov Nabucco,

Or.en

Predlog spremembe 17
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker energetski prihranek prinaša
gospodarske prednosti; ker evropski uvoz 
energije narašča, leta 2007 je bil vreden 
332 milijard EUR, po podatkih Komisije 
lahko energetske koristi letno nanesejo na 
več kot 1000 EUR na gospodinjstvo, 

B. ker energetski prihranek končnih 
porabnikov in učinkovita raba energije v 
procesih pretvorbe, prenosa ni 
skladiščenja prinašajo gospodarske 
prednosti; ker evropski uvoz energije 
narašča, leta 2007 je bil vreden 332 
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uspešno uresničevanje cilja glede 
energetske učinkovitosti pa bi lahko EU 
prihranilo okoli 100 milijard EUR in 
zmanjšalo emisije za skoraj 800 milijonov 
ton na leto,

milijard EUR, po podatkih Komisije lahko 
energetske koristi letno nanesejo na več kot 
1000 EUR na gospodinjstvo, uspešno 
uresničevanje cilja glede energetske 
učinkovitosti pa bi lahko EU prihranilo 
okoli 100 milijard EUR in zmanjšalo 
emisije za skoraj 800 milijonov ton na leto,

Or.pl

Predlog spremembe 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Lena Ek, Jens 
Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker energetski prihranek prinaša 
gospodarske prednosti; ker evropski uvoz 
energije narašča, leta 2007 je bil vreden 
332 milijard EUR, po podatkih Komisije 
lahko energetske koristi letno nanesejo na 
več kot 1000 EUR na gospodinjstvo, 
uspešno uresničevanje cilja glede 
energetske učinkovitosti pa bi lahko EU 
prihranilo okoli 100 milijard EUR in 
zmanjšalo emisije za skoraj 800 milijonov 
ton na leto,8

B. ker energetski prihranek prinaša znatne 
gospodarske prednosti, saj bi lahko do leta 
2020 ustvarili milijon delovnih mest; ker 
evropski uvoz energije narašča, leta 2007 
je bil vreden 332 milijard EUR, po 
podatkih Komisije lahko energetske koristi 
letno nanesejo na več kot 1000 EUR na 
gospodinjstvo, ki bodo investirani drugje v 
gospodarstvu, uspešno uresničevanje cilja 
glede energetske učinkovitosti pa bi lahko 
EU prihranilo okoli 100 milijard EUR in 
zmanjšalo emisije za skoraj 800 milijonov 
ton na leto,

Or.en

Predlog spremembe 19
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker energetski prihranek prinaša 
gospodarske prednosti; ker evropski uvoz 
energije narašča, leta 2007 je bil vreden 

B. ker energetski prihranek prinaša 
gospodarske in socialne prednosti; ker 
evropski uvoz energije narašča, leta 2007 
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332 milijard EUR, po podatkih Komisije 
lahko energetske koristi letno nanesejo na 
več kot 1000 EUR na gospodinjstvo,
uspešno uresničevanje cilja glede 
energetske učinkovitosti pa bi lahko EU 
prihranilo okoli 100 milijard EUR in 
zmanjšalo emisije za skoraj 800 milijonov 
ton na leto,

je bil vreden 332 milijard EUR, po 
podatkih Komisije lahko energetske koristi 
letno nanesejo na več kot 1000 EUR na 
gospodinjstvo. Torej sta energetski 
prihranek in učinkovite politike rešitev za 
energetsko revščino 7, uspešno 
uresničevanje cilja glede energetske 
učinkovitosti pa bi lahko EU prihranilo 
okoli 100 milijard EUR in zmanjšalo 
emisije za skoraj 800 milijonov ton na 
leto,8

Or.en

Predlog spremembe 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bo prihodnji razvoj cen energije 
spodbudil posameznike, da bodo zmanjšali 
svojo porabo energije; dejanske prihranke 
energije je torej mogoče doseči predvsem s 
spodbujanjem učinkovitejše skupne 
infrastrukture v stavbah, sistemih 
ogrevanja in v prometnem sektorju, saj 
drugače posamezniki ali podjetja odločitev 
za boljšo uporabo energije ne morejo 
nadzirati niti nanje vplivati,

Or.en

Predlog spremembe 21
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so potrebna večja prizadevanja, da 
bomo do leta 2020 uresničili cilj za 20 % 
večje energetske učinkovitosti in ker samo 

C. ker so potrebna večja prizadevanja, da 
bomo do leta 2020 uresničili cilj za 20 % 
večje energetske učinkovitosti, saj bo s 
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spremljanje napredka pri doseganju cilja 
ne zadostuje,

sedanjimi stopnjami napredka do leta 2020 
doseženega le približno polovica tega cilja, 
prakse in tehnologija za njegovo 
uresničitev pa že obstajajo,

Or.en

Predlog spremembe 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so potrebna večja prizadevanja, da 
bomo do leta 2020 uresničili cilj za 20 % 
večje energetske učinkovitosti in ker samo 
spremljanje napredka pri doseganju cilja 
ne zadostuje,

C. ker znanstveni dokazi jasno kažejo, da 
so potrebna večja prizadevanja, da bomo 
do leta 2020 uresničili cilj za 20 % večje 
energetske učinkovitosti,

Or.en

Predlog spremembe 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so potrebna večja prizadevanja, da 
bomo do leta 2020 uresničili cilj za 20 % 
večje energetske učinkovitosti in ker samo 
spremljanje napredka pri doseganju cilja ne 
zadostuje,

C. ker so potrebna večja prizadevanja, 
osredinjena zlasti na regionalno in 
lokalno raven, če naj bi do leta 2020 
uresničili cilj za 20 % večje energetske 
učinkovitosti in ker samo spremljanje 
napredka pri doseganju cilja ne zadostuje,

Or.en
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Predlog spremembe 24
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker na ravni EU in na nacionalni 
ravni sicer obstajajo številni zakonodajni 
ukrepi, s katerimi naj bi dosegli prihranek 
energije, vendar ne vodijo vsi do želenega 
rezultata,

Or.de

Predlog spremembe 25
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova delovna mesta, ki se večinoma ne 
selijo drugam, zlasti v gradbenem sektorju 
ter malih in srednjih podjetjih,

D. ker je energetska učinkovitost človeško 
vprašanje: gre za ljudi, ki se zanjo trudijo, 
če so le dovolj osveščeni, za usposobljene 
delavce, ki poskrbijo, da se to uresničuje 
tudi na ravni gospodinjstev, in za delovna 
mesta, saj je amortizacijska doba pri 
energetski učinkovitosti kratka, tovrstne 
naložbe pa tako na podeželju kot v mestih 
ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 26
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri 
energetski učinkovitosti kratka, tovrstne
naložbe pa tako na podeželju kot v mestih 
ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

D. ker naložbe tako na podeželju kot v 
mestih ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 27
Hannes Swoboda

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri 
energetski učinkovitosti kratka, tovrstne
naložbe pa tako na podeželju kot v mestih 
ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

D. ker naložbe tako na podeželju kot v 
mestih ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 28
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri 
energetski učinkovitosti kratka, tovrstne 
naložbe pa tako na podeželju kot v mestih 
ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

D. ker se z naložbami v energetsko 
učinkovitost tako na podeželju kot v 
mestih ustvarjajo nova delovna mesta, ki se 
večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,
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Or.de

Predlog spremembe 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Lena 
Ek, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova delovna mesta, ki se večinoma ne 
selijo drugam, zlasti v gradbenem sektorju 
ter malih in srednjih podjetjih,

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova lokalna delovna mesta, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova delovna mesta, ki se večinoma ne 
selijo drugam, zlasti v gradbenem sektorju 
ter malih in srednjih podjetjih,

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti relativno kratka v primerjavi 
z drugimi naložbami, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova delovna mesta, zlasti v gradbenem 
sektorju ter malih in srednjih podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 31
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
tako na podeželju kot v mestih ustvarjajo 
nova delovna mesta, ki se večinoma ne 
selijo drugam, zlasti v gradbenem sektorju 
ter malih in srednjih podjetjih,

D. ker je amortizacijska doba pri energetski 
učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa 
lahko tako na podeželju kot v mestih 
ustvarijo milijon novih delovnih mest, ki 
se večinoma ne selijo drugam, zlasti v 
gradbenem sektorju ter malih in srednjih 
podjetjih,

Or.en

Predlog spremembe 32
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke, 
da bi ločili vse večjo porabo energije in 
emisije CO2 od gospodarske rasti,

Or.en

Predlog spremembe 33
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker je treba 
dejansko spodbujati uvedbo energetsko 
učinkovitejših izdelkov,

Or.de
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Predlog spremembe 34
Jens Rohde

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih in 
regulativnih ovir za energetsko 
učinkovitejše izdelke,

Or.en

Predlog spremembe 35
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je poraba energije zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

F. ker je poraba energije tudi zaradi 
povpraševanja narasla in ker se je treba 
dejansko spoprijeti s problematiko tržnih 
ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

Or.en

Predlog spremembe 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker številne ovire preprečujejo, da bi v 
celoti izkoristili možnosti za energetski 
prihranek, vključno z vnaprejšnjimi 
stroški naložb in nerazpoložljivostjo 
ustreznih sredstev, pomanjkanjem 
ozaveščenosti, faktorjem odvečnih 
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zapletov, različnimi spodbudami za 
lastnike in najemnike in nezadostne 
jasnosti glede odgovornosti za 
zagotavljanje energetskega prihranka,

Or.en

Predlog spremembe 37
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so bili v tem primeru in na drugih 
prednostnih področjih, kot je energija iz 
obnovljivih virov in kakovost zraka, 
prikazani obvezni cilji, da bi zagotovili 
zagon, lastništvo in usmerjenost na ravni 
EU in na nacionalnih ravneh, ki so 
potrebni za zagotovitev zadostnih ambicij 
v posebnih politikah in prizadevanj za 
njihovo izvajanje,

Or.en

Predlog spremembe 38
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so bili v tem primeru in na drugih 
prednostnih področjih, kot je energija iz 
obnovljivih virov in kakovost zraka, 
prikazani obvezni cilji, da bi zagotovili 
zagon, lastništvo in usmerjenost na ravni 
EU in na nacionalnih ravneh, ki so 
potrebni za zagotovitev zadostnih ambicij 
v posebnih politikah in prizadevanj za 
njihovo izvajanje,

Or.en
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Predlog spremembe 39
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so bili v tem primeru in na drugih 
prednostnih področjih, kot je energija iz 
obnovljivih virov in kakovost zraka, 
prikazani obvezni cilji, da bi zagotovili 
zagon, lastništvo in usmerjenost na ravni 
EU in na nacionalnih ravneh, ki so 
potrebni za zagotovitev zadostnih ambicij 
v posebnih politikah in prizadevanj za 
njihovo izvajanje,

Or.en

Predlog spremembe 40
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker aplikacije IKT in infrastrukture 
lahko omogočijo energetski prihranek in 
večjo energetsko učinkovitost ter 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v: 
omrežjih za distribucijo električne 
energije, pametnih stavbah, pametnih 
bivališčih in pametnih števcih, prometu, 
industrijskih procesih in organizacijski 
trajnosti;

Or.en
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Predlog spremembe 41
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker napredek pri energetskem 
prihranku ovira premalo odgovornosti in 
zavezanosti za uresničitev cilja 20 %,

Or.en

Predlog spremembe 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker stavbe porabijo okoli 40 % energije 
in povzročijo okoli 36 % emisij 
toplogrednih plinov v EU9 in ker je 
gradbeništvo z okoli 12 % BDP EU 
pomemben del evropskega gospodarstva,

G. ker stavbe porabijo okoli 40 % energije 
in povzročijo okoli 36 % emisij 
toplogrednih plinov v EU in ker je 
gradbeništvo z okoli 12 % BDP EU 
pomemben del evropskega gospodarstva; 
ker obstoječe stavbe znašajo 99 % 
evropskega stavbnega fonda, ustreznih 
ukrepov za zmanjšanje njihove energetske 
porabe pa še vedno ni; ker je bistveno 
povečati število in stopnjo temeljitih obnov 
v obstoječem stavbnem fondu, da bi 
dosegli cilje politike EU za leto 2020 in 
leto 2050 o podnebju in energiji, obenem 
pa ustvariti več tisoč lokalnih delovnih 
mest in tako znatno prispevati k 
gospodarski obnovi EU,

Or.en
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Predlog spremembe 43
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker stavbe porabijo okoli 40 % energije 
in povzročijo okoli 36 % emisij 
toplogrednih plinov v EU9 in ker je 
gradbeništvo z okoli 12 % BDP EU 
pomemben del evropskega gospodarstva,

G. ker stavbe porabijo okoli 40 % energije 
in povzročijo okoli 36 % emisij 
toplogrednih plinov v EU9 in ker je 
gradbeništvo z okoli 12 % BDP EU 
pomemben del evropskega gospodarstva, 
in ker se rešitve za energetsko 
učinkovitost glede ovoja stavbe in 
avtomatizacije stavb ter nadzornih 
sistemov lahko izvajajo na obstoječih in 
novih stavbah, kar bi prineslo znaten 
energetski prihranek,

Or.en

Predlog spremembe 44
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so izdatki za energijo glavna 
determinanta življenjskih stroškov, 
Evropejci pa izražajo nezadovoljstvo nad 
cenovno dostopnostjo energije, menijo, da 
so se razmere v zadnjih petih letih 
poslabšale, in večina pričakuje, da bodo 
razmere v naslednjem letu še slabše 
oziroma se ne bodo spremenile,

Or.en

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker bivališča niso pripravljena na 
podnebne spremembe: v vseh državah 
obstajajo bivališča, ki poleti niso prijetno 
hladna, in bivališča, ki pozimi niso 
prijetno topla (več kot 15 % v Italiji v 
Latviji in na Poljskem ter 50 % na 
Portugalskem), v državah, kot sta Ciper in 
Italija, pa hiše niso pripravljene na 
hladne zime,

Or.en

Predlog spremembe 46
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker industrijski električni motorji 
porabijo 30 %–40 % proizvedene svetovne 
električne energije in ker lahko ustrezna 
optimalizacija tovrstnih motornih 
sistemov, predvsem z uravnavanjem 
hitrosti, prihrani med 30 % in 60 % 
porabljene energije,

H. ker celotno bruto energetsko 
učinkovitost po eni strani določajo 
potrošniki z uporabo komercialno 
dostopnih proizvodov in storitev, ki 
varčujejo z energijo, po drugi strani pa 
proizvajalci in dobavitelji energije;

Or.pl

Predlog spremembe 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker industrijski električni motorji 
porabijo 30 %–40 % proizvedene svetovne 
električne energije in ker lahko ustrezna 
optimalizacija tovrstnih motornih sistemov, 
predvsem z uravnavanjem hitrosti, prihrani 

H. ker industrijski električni motorji 
porabijo 30 %–40 % proizvedene svetovne 
električne energije in ker lahko ustrezna 
optimalizacija tovrstnih motornih sistemov, 
z uravnavanjem hitrosti in drugimi 
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med 30 % in 60 % porabljene energije, tehnikami prihrani med 30 % in 60 % 
porabljene energije,

Or.en

Predlog spremembe 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je promet odgovoren za skoraj 
30 % vseh emisij toplogrednih plinov v 
Evropi, bi prehod s tradicionalnih 
avtomobilov na fosilna goriva na vozila, ki 
uporabljajo zeleno tehnologijo, 
pripomogel k znatnemu zmanjšanju CO2
ter omogočil dodatno shranjevanje 
energije, kar bi energetskim omrežjem 
omogočilo, da bi se spoprijela z nihajočo 
proizvodnjo virov obnovljive energije,

Or.en

Predlog spremembe 49
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker sektor informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) porabi 
približno 8 % električne energije in 
povzroči 2 % ogljikovih emisij v Evropi 
(1,75 % zaradi uporabe izdelkov in 
storitev IKT, 0,25 % pa zaradi njihove 
proizvodnje) in se mu ogljikov odtis hitro 
povečuje;

Or.en
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Predlog spremembe 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker po ocenah v 69 % stanovanjskega 
fonda v Evropi živijo lastniki, 17 % pa –
največkrat posamezni lastniki – zasebno 
oddajajo v najem; ker se zasebni 
stanovanjski sektor sooča s finančnimi 
omejitvami za izvedbo energetske prenove,

Or.en

Predlog spremembe 51
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. poudarja, da je energija bistvena za 
vsako gospodinjstvo v Evropi in poziva 
Komisijo, naj razmisli o dostopu 
državljanov do cenovno dostopnih 
sodobnih energetskih storitev ter pripravi 
ukrepe, da bi preprečili energetsko 
revščino,

Or.en

Predlog spremembe 52
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker imajo fizikalni in kemični procesi, 
ki omogočajo boljšo rabo toplote iz 
fosilnih goriv in jedrskih reakcij, ogromen 
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potencial za čim boljši izkoristek 
učinkovitosti; 

Or.pl

Predlog spremembe 53
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker bi lahko sedanja gospodarska 
kriza pospešila prehod na nizkoogljično in 
energetsko učinkovito gospodarstvo ter 
spodbudila spremembo vedenja 
državljanov glede porabe energije,

Or.en

Predlog spremembe 54
Paul Rübig

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je nujno treba razvijati in tržiti 
nove vrhunske tehnologije za trajnostno 
proizvodnjo in učinkovitejšo uporabo 
energije,

Or.de

Predlog spremembe 55
Hannes Swoboda

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je približno 70 % evropskega 
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stavbnega fonda v zasebni lasti in ker 
imajo zasebni lastniki finančne težave pri 
soočanju z energetsko prenovo svojih 
stavb,

Or.en

Predlog spremembe 56
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker bo zavezujoči cilj 20 % 
obnovljivih virov energije končne porabe 
energije do leta 2020 dosežen le, če bo 
obravnavan obstoječi stanovanjski fond,

Or.en

Predlog spremembe 57
Paul Rübig

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker imajo evropska podjetja 
presenetljive evidence za zmanjšanje 
svojih emisij toplogrednih plinov in še 
pomembneje za omogočanje zmanjšanja 
emisij v evropski družbi in po svetu z 
inovativnimi proizvodi in rešitvami,

Or.en

Predlog spremembe 58
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker bi morala Komisija oceniti 
potrebo po vključitvi novih kategorij 
proizvodov, na primer samodejnega 
nadzora in klimatizacije v stanovanjskih 
in nestanovanjskih stavbah, v direktivo o 
okoljsko primerni zasnovi in direktivo o 
energetskem označevanju,

Or.en

Predlog spremembe 59
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker je nadzor nad evropsko porabo 
energije potreben tudi za povečanje 
uporabe energije iz obnovljivih virov, 
skupaj z energetskim prihrankom in 
energetsko učinkovitostjo,

Or.en

Predlog spremembe 60
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker nobena od kvot za nove vstopnice 
v sistem trgovanja z emisijami ni bila 
namenjena energetski učinkovitosti,

Or.en
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Predlog spremembe 61
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava H c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hc. ker je finančna in gospodarska kriza 
zmanjšala naložbene proračune in 
prihodke prebivalstva, morajo Komisija in 
države članice sprejeti nov pristop z 
vlaganjem v energetsko učinkovitost in 
nizkoogljične tehnologije in rešitve, da bi 
ustvarili delovna mesta, podjetja, 
usposobljenost in zaupanje v energetsko 
politiko,

Or.en

Predlog spremembe 62
Paul Rübig

Predlog resolucije
Uvodna izjava H c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hc. ker je treba ohraniti konkurenčnost 
evropskih energetsko intenzivnih podjetij, 
ki se soočajo z globalno konkurenco,

Or.de

Predlog spremembe 63
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE
Fiona Hall v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo) (za naslovom 1) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva države članice, lokalne oblasti 
in zlasti Komisijo, naj energetski 
učinkovitosti namenijo zasluženo 
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pozornost in vire (osebje in finančna 
sredstva) v skladu z njihovimi ambicijami;

Or.en

Predlog spremembe 64
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic 
in svojih prizadevanj; meni, da bi moral
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
izvajanja veljavne zakonodaje; poziva jo, 
naj v novi akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost vključi zavezo, da bo 
predlagala obvezne cilje, ki bodo pravični, 
merljivi in bodo upoštevali relativno 
izhodišče in nacionalne posebnosti držav 
članic; poziva Komisijo, naj predlaga 
nadaljnje ukrepe EU in mehanizme 
izvrševanja, da bi zagotovili izvajanje 
veljavne zakonodaje;

Or.en

Predlog spremembe 65
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic 
in svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost
vsebovati zavezo Komisije, da bo 

1. za usmeritev razprave na četrtem 
februarskem vrhunskem srečanju o 
energiji poziva Komisijo, naj do konca 
leta 2010 predstavi revidiran akcijski načrt
za energetsko učinkovitost, ki bo zajemal 
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predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

nadaljnje ukrepe EU, vključno z obveznim 
ciljem EU za zmanjšanje primarne porabe 
energije za 25 % do leta 2020, po možnosti 
porazdeljeno med države članice, ki bodo 
pravično merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti. Ta metoda bi morala temeljiti 
na absolutnih zmanjšanjih v porabi energije
in relativno opredeljenih ciljih na fiksni 
osnovi, da bi zagotovili preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2010 
predstavi oceno rezultatov glede 
prizadevanj držav članic in svojih 
prizadevanj in naj deluje skladno s tem, 
tako da predlaga nadaljnje ukrepe EU za 
države članice, na primer obvezne cilje 
glede energetske učinkovitosti za države 
članice, ki bodo pravični, merljivi in bodo 
upoštevali relativno izhodišče in 
nacionalne posebnosti in bodo skladni s 
ciljem 20-odstotnega zmanjšanja 
primarne porabe energije v primerjavi z 
običajnim poslovanjem; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

Or.en
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Predlog spremembe 67
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic 
in svojih prizadevanj; meni, da bi moral
poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 
predstavi oceno, skupaj z ustrezno oceno 
učinka, vključno z ukrepi, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti; poudarja, da bi morala ta 
metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih 
v porabi energije, da se zagotovi 
preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 68
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic 
in svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 

1. poziva Komisijo, naj predloži predlog o 
obveznih ciljih glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti poudarja, da bi morala ta 
metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih 
v porabi energije, da se zagotovi 
preglednost;
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pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 69
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic 
in svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 
predstavi oceno, skupaj z ustrezno oceno 
učinka, vključno z ukrepi, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti; poudarja, da bi morala ta 
metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih 
v porabi energije, da se zagotovi 
preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 70
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 



AM\835673SL.doc 33/100 PE450.651v02-00

SL

rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da EU ni zmožna doseči 
svojega cilja za leto 2020, bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, kot je 
vnaprejšnja odobritev nacionalnega 
akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost; meni, da bi morali biti taki 
dodatni ukrepi pravični in merljivi ter 
neposredno vplivati na izvajanje 
nacionalnih načrtov za energetsko 
učinkovitost ter upoštevati relativno 
izhodišče in nacionalne posebnosti; 
poudarja, da bi morala ta metoda temeljiti 
na absolutnih zmanjšanjih v porabi 
energije, da se zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 71
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na 
primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bi stalno 
spremljali izvajanje obstoječe zakonodaje 
in začeli postopke za ugotavljanje kršitev v 
primerih neupoštevanja;
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zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da , če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020, bi moral akcijski 
načrt za energetsko učinkovitost vsebovati 
zavezo Komisije, da bo predlagala 
nadaljnje ukrepe EU; poziva države 
članice, naj se dogovorijo o skupni 
metodologiji za merjenje nacionalne
energetske učinkovitosti in o spremljanju 
napredka pri doseganju teh ciljev;

Or.en

Predlog spremembe 73
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati predloge Komisije za konkretne 
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predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

ukrepe EU, na primer posamezne cilje 
glede energetske učinkovitosti za države 
članice, ki bodo pravični, merljivi in bodo 
upoštevali relativno izhodišče in 
nacionalne posebnosti posameznih držav, 
pa tudi za uvedbo vmesnih ciljev, če bi 
ocena pokazala, da se strategija ne 
uresničuje zadovoljivo in da zato EU ne bo 
dosegla svojega cilja za leto 2020; 
poudarja, da bi morala ta metoda temeljiti 
na absolutnih zmanjšanjih v porabi 
energije, da se zagotovi preglednost;
poziva države članice, naj določijo splošno 
veljavno metodo izračuna za merjenje 
energetske učinkovitosti ter spremljajo 
napredek pri doseganju teh ciljev;

Or.de

Predlog spremembe 74
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi lahko 
Komisija razmislila o tem, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati nadaljnje ukrepe EU, na primer 
okvirne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav ter zlasti 
izboljšanje učinkovitosti, ki so ga države 
članice že dosegle, če bi ocena pokazala, 
da se strategija ne uresničuje zadovoljivo 
in da zato EU ne bo dosegla svojega cilja 
za leto 2020; poudarja, da bi morala ta 
metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih 
v porabi energije, da se zagotovi 
preglednost;
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Or.de

Predlog spremembe 75
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020;

Or.en

Predlog spremembe 76
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje stroškovno učinkovite
ukrepe EU, da bi dosegla cilje energetske 
učinkovitosti, ki bodo pravični, merljivi in 
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pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

bodo upoštevali relativno izhodišče in 
nacionalne posebnosti posameznih držav, 
če bi ocena pokazala, da se strategija ne 
uresničuje zadovoljivo in da zato EU ne bo 
dosegla svojega cilja za leto 2020;

Or.en

Predlog spremembe 77
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020, z izvajanjem 
načela "merjenje je nadzor"; poudarja, da 
bi morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 78
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 1 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
zagotovila dobro izvajanje veljavne 
zakonodaje in po potrebi predlagala 
nadaljnje ukrepe EU, na primer obvezne 
cilje glede energetske učinkovitosti za 
države članice, ki bodo pravični, merljivi 
in bodo upoštevali relativno izhodišče in 
nacionalne posebnosti posameznih držav, 
če bi ocena pokazala, da se strategija ne 
uresničuje zadovoljivo in da zato EU ne bo 
dosegla svojega cilja za leto 2020; 
poudarja, da bi morala ta metoda temeljiti 
na absolutnih zmanjšanjih v porabi 
energije, da se zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 79
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ambiciozne ukrepe 
EU za države članice, ki bodo pravični, 
merljivi in bodo upoštevali relativno 
izhodišče in nacionalne posebnosti 
posameznih držav, če bi ocena pokazala, 
da se strategija ne uresničuje zadovoljivo 
in da zato EU ne bo dosegla svojega cilja 
za leto 2020; poudarja, da bi morala ta 
metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih 
v porabi energije, da se zagotovi 
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zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 80
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno 
rezultatov glede prizadevanj držav članic in 
svojih prizadevanj; meni, da bi moral 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
vsebovati zavezo Komisije, da bo 
predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer 
okvirne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo 
pravični, merljivi in bodo upoštevali 
relativno izhodišče in nacionalne 
posebnosti posameznih držav, če bi ocena 
pokazala, da se strategija ne uresničuje 
zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla 
svojega cilja za leto 2020; poudarja, da bi 
morala ta metoda temeljiti na absolutnih 
zmanjšanjih v porabi energije, da se 
zagotovi preglednost;

Or.en

Predlog spremembe 81
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da obstajajo znatne razlike 
med evropskimi regijami in državami 
članicami, kar onemogoča oblikovanje 
standardnih zavezujočih ciljev za 
energetsko učinkovitost; poudarja, da je 
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mogoče zavezujoče pravne cilje vključiti 
šele takrat, ko je sprejeta skupna 
metodologija; zato poziva države članice, 
naj se dogovorijo o skupni metodologiji za 
merjenje nacionalne energetske 
učinkovitosti, o ciljih na področju 
varčevanja z energijo in o spremljanju 
napredka pri doseganju teh ciljev;

Or.en

Predlog spremembe 82
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva EU, naj sprejme zavezujoč cilj 
za zmanjšanje primarne porabe energije 
za vsaj 20 % do leta 2020, določeno glede 
na fiksno vrednost iz leta 2010, da bi 
zagotovili trden cilj, poenostavili merjenje 
in dali jasen politični signal, potreben za 
spodbuditev naložb v zeleno ekonomijo;

Or.en

Predlog spremembe 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva EU, naj sprejme zavezujoč cilj 
glede energetske učinkovitosti za vsaj 
20 % do leta 2020 ter tako pospeši prehod 
na trajnostno in zeleno gospodarstvo;

Or.en
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Predlog spremembe 84
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal dodatne 
in ustrezne ukrepe, ki morajo biti skladni z 
merili subsidiarnosti in proporcionalnosti, 
za uresničitev cilja za leto 2020;

Or.en

Predlog spremembe 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

2. poziva Komisijo, naj do konca leta in 
pravočasno za četrto februarsko srečanje 
Evropskega sveta o energiji, predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen glede vseh ukrepov iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

Or.en
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Predlog spremembe 86
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen glede vseh ukrepov iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje 
sprejetih še vedno potekajočih ukrepov za 
energetsko učinkovitost, po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006 in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020 ob upoštevanju celotne verige 
dobave in porabe energije;

Or.en

Predlog spremembe 87
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen glede vseh ukrepov iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje 
sprejetih še vedno potekajočih ukrepov za 
energetsko učinkovitost, po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006 in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020 ob poudarku na celotni dobavni 
verigi energije;

Or.en



AM\835673SL.doc 43/100 PE450.651v02-00

SL

Predlog spremembe 88
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove ukrepe za uresničitev cilja za 
leto 2020;

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
ambiciozno zastavljen akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost, ki bo upošteval 
napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz 
akcijskega načrta 2006, okrepil izvajanje še 
vedno potekajočih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sprejetih po opredelitvah iz 
akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne 
nove stroškovno učinkovite ukrepe za 
uresničitev cilja za leto 2020;

Or.de

Predlog spremembe 89
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da čeprav tretji energetski 
paket zahteva od držav članic, da 
opredelijo ranljive potrošnike, prilagodijo 
nacionalne akcijske načrte in da v 
kritičnih časih ne odklopijo ranljivih 
strank, pa na evropski ravni ne zahteva 
skupne opredelitve, zbiranja podatkov in 
usklajenih pobud; poziva Komisijo, naj 
obravnava energetsko revščino s 
spremljanjem izvrševanja veljavne 
zakonodaje ter predlaga nove 
instrumente, po potrebi pa tudi 
zakonodajo;

Or.en
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Predlog spremembe 90
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je doslednost energetske 
zakonodaje bistvena in je sinergijo med 
različnimi predlaganimi ukrepi mogoče 
doseči le, če bodo vsi novi ukrepi 
upoštevali hierarhijo treh Z-jev: zmanjšati 
končno povpraševanje energije z visoko 
vsebnostjo primarne energije, energijo, ki 
je ni več mogoče uporabiti v posameznem 
sektorju (npr. odvečna toplota pri 
pridobivanju elektrike ali industrijskih 
procesih, znova uporabiti) v drugih 
sektorjih(npr. ogrevanje bivališč) in 
zamenjati preostalo povpraševanje po 
fosilnih gorivih z obnovljivo energijo;

Or.en

Predlog spremembe 91
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da doseganje trajnostnega 
gospodarstva do leta 2050 zahteva celovito 
strategijo ogrevanja in hlajenja 
(industrijska toplota, ogrevanje bivališč, 
hlajenje), ki bo temeljila na sinergiji med 
sektorji, doseči pa jo bo mogoče le, če bo 
določena hierarhija treh Z-jev: zmanjšati 
končno povpraševanje energije z visoko 
vsebnostjo primarne energije, energijo, ki 
je ni več možno uporabiti v posameznem 
sektorju (npr. odvečna toplota pri 
pridobivanju elektrike ali industrijskih 
postopkih), znova uporabiti v drugih 
sektorjih(npr. ogrevanje bivališč) in 
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zamenjati preostalo povpraševanje po 
fosilnih gorivih z obnovljivo energijo;

Or.en

Predlog spremembe 92
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da dosledna strategija, da bi 
Evropa do leta 2020 dosegla nizkoogljično 
gospodarstvo, zahteva izrecno in celovito 
strategijo pridobivanja in uporabe toplote 
(industrijska toplota, ogrevanje bivališč, 
hlajenje);

Or.en

Predlog spremembe 93
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah pred poletjem 2011, ki bo 
vključevala kritično oceno nacionalnih 
akcijskih načrtov za energetsko 
učinkovitost in njihovega izvajanja, 
vključno z obveznim formatom poročanja, 
ter ocenila in razvrstila ukrepanje vseh 
držav članic;

Or.en
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Predlog spremembe 94
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije; ker obstaja močna 
medsebojna povezava med družbenimi in 
sektorskimi pričakovanji glede 
energetskih storitev ter vzorci porabe 
energije in vedenjskimi vzorci;

Or.en

Predlog spremembe 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Lena Ek, Jens 
Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije; poziva države članice, 
naj se dogovorijo o skupni metodologiji za 
izračunavanje energetskega prihranka;

Or.en
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Predlog spremembe 96
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

Or.en

Predlog spremembe 97
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih 
storitvah, da bi razširili njen časovni okvir 
do leta 2020 in da bi zajela tako imenovani 
pristop s pregledom dosežkov (s prožnimi 
cilji), tako da bi bilo državam članicam 
omogočeno izbrati, na katerih področjih si 
bodo na podlagi domnev prizadevale za 
stroškovno učinkovitost in morebiten 
prihranek energije;

Or.en

Predlog spremembe 98
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj veljavno evropsko 
zakonodajo, na primer direktivo o 
okoljsko primerni zasnovi in direktivo o 
energetskem označevanju, združi, 
namesto da jo širi, da bi kar se da 
učinkovito izvajala zakonodajo EU in 
izkoristila sinergije, zlasti za potrošnika;

Or.en

Predlog spremembe 99
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno z obveznim formatom 
poročanja, naj združi poročanje z 
direktivo o energetskih storitvah, 
energetskim označevanjem in okoljsko 
primerno zasnovo, da bi zmanjšala 
obremenitev držav članic, ter ukrepanje 
vseh držav članic oceni in razvrsti, da bo 
smotrno izkoristila pristop s prožnimi cilji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
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energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno z obveznim formatom 
poročanja, naj združi poročanje z direktivo 
o energetskih storitvah, energetskim 
označevanjem in okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zmanjšala obremenitev 
držav članic, ter ukrepanje vseh držav 
članic oceni in razvrsti, da bo smotrno 
izkoristila pristop s prožnimi cilji;

energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja; meni, da bi razvoj obsežnega in 
skupnega sistema za spremljanje 
pripomogel, da bi lahko jasno primerjali 
rezultate posameznih držav članic glede 
energetske učinkovitosti; poziva Komisijo, 
naj vključi obvezen format poročanja, 
združi poročanje z direktivo o energetskih 
storitvah, energetskim označevanjem in 
okoljsko primerno zasnovo, da bi 
zmanjšala obremenitev držav članic, ter 
ukrepanje vseh držav članic oceni in 
razvrsti, da bo smotrno izkoristila pristop s 
prožnimi cilji;

Or.en

Predlog spremembe 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno z obveznim formatom 
poročanja, naj združi poročanje z direktivo 
o energetskih storitvah, energetskim 
označevanjem in okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zmanjšala obremenitev 
držav članic, ter ukrepanje vseh držav 
članic oceni in razvrsti, da bo smotrno 
izkoristila pristop s prožnimi cilji;

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno s skupnimi standardi 
poročanja, ki bi zajemali minimalne 
zahteve, na primer vsa zadevna „mehka“ 
in podporna orodja s področja politike 
energetske učinkovitosti, kot je 
financiranje; poziva jo, naj združi 
poročanje z direktivo o energetskih 
storitvah, energetskim označevanjem in 
okoljsko primerno zasnovo, da bi 
zmanjšala obremenitev držav članic, ter 
ukrepanje vseh držav članic oceni in 
razvrsti, da bo smotrno izkoristila pristop s 
prožnimi cilji;

Or.en
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Predlog spremembe 102
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno z obveznim formatom 
poročanja, naj združi poročanje z direktivo 
o energetskih storitvah, energetskim 
označevanjem in okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zmanjšala obremenitev 
držav članic, ter ukrepanje vseh držav 
članic oceni in razvrsti, da bo smotrno 
izkoristila pristop s prožnimi cilji;

4. poziva Komisijo, naj doda kritično 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in njihovega 
izvajanja, vključno z obveznim formatom 
poročanja, naj združi poročanje z direktivo 
o energetskih storitvah, energetskim 
označevanjem in okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zmanjšala obremenitev 
držav članic, ter ukrepanje vseh držav 
članic oceni in razvrsti, da bo smotrno 
izkoristila pristop s prožnimi cilji; obenem 
bi bilo treba zaradi ocene nacionalnih 
akcijskih načrtov za energetsko 
učinkovitost predvideti mehanizem za 
spremljanje ciljev glede energetske 
učinkovitosti;

Or.en

Predlog spremembe 103
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj vzpostavijo 
obsežne programe za tržni nadzor in 
spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

5. poziva države članice, naj postopoma 
vzpostavijo obsežne programe za tržni 
nadzor in spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
spremlja izvajanje teh programov in države 
članice podpira pri izvajanju tržnega 
nadzora;

Or.de
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Predlog spremembe 104
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj vzpostavijo 
obsežne programe za tržni nadzor in 
spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

5. poziva države članice, naj začnejo hitro 
in učinkovito izvajati programe za tržni 
nadzor in spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

Or.de

Predlog spremembe 105
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj vzpostavijo 
obsežne programe za tržni nadzor in 
spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

5. poziva države članice, naj vzpostavijo 
bolj obsežne in usklajene programe za 
tržni nadzor in spremljanje skladnosti v 
zvezi z direktivami o okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in
energetskem označevanju pnevmatik, 
Komisijo pa poziva, naj izvajanje teh 
programov poenostavi ter spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

Or.en
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Predlog spremembe 106
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj vzpostavijo 
obsežne programe za tržni nadzor in 
spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

5. poziva države članice, naj izvajajo že 
predvidene programe za tržni nadzor in 
spremljanje skladnosti v zvezi z 
direktivami o stavbah, okoljsko primerni 
zasnovi, energetskem označevanju in 
energetskem označevanju pnevmatik, zlasti 
pri uvozu, Komisijo pa poziva, naj 
izvajanje teh programov spremlja in po 
potrebi začne postopke za ugotavljanje 
kršitev;

Or.de

Predlog spremembe 107
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. predlaga, da bi morala Komisija glede 
na razumevanje izziva in pomembnost 
tržnega nadzora omogočiti sodelovanje 
med državami članicami in izmenjavo 
informacij med njimi, zlasti z 
vzpostavitvijo odprte zbirke podatkov o 
rezultatih preskusov in neskladnih 
proizvodih, odkritih v državah članicah, 
ter z ukrepanjem, da bi tovrstne neskladne 
proizvode iz posamezne države članice 
umaknili z vseh 27 trgov;

Or.en
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Predlog spremembe 108
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba okrepiti 
energetsko učinkovitost stavb, da bi jih 
ustrezno prilagodili vročim poletjem in 
mrzlim zimam ter zmanjšali stroške 
energije;

Or.en

Predlog spremembe 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. prosi Komisijo, naj nekaj let po začetku 
veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vpliva na vedenje 
potrošnikov;

6. spodbuja Komisijo, naj po začetku 
veljavnosti revidirane direktive o 
energetskem označevanju in pred 
letom 2014, ki je določen v zakonodaji, 
oceni, kako novozasnovano energetsko 
označevanje in obvezno sklicevanje 
oglaševanja na energetske oznake vplivata
na vedenje potrošnikov, ter naj po potrebi 
nadalje ukrepa, da bi njihovo učinkovitost 
še povečala;

Or.en

Predlog spremembe 110
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. prosi Komisijo, naj nekaj let po začetku 6. spodbuja Komisijo, naj po začetku 
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veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vpliva na vedenje 
potrošnikov;

veljavnosti revidirane direktive o 
energetskem označevanju ter pred letom 
2014, ki je določeno v njej, oceni, kako 
novozasnovano energetsko označevanje 
oznake ter obvezno sklicevanje 
oglaševanja na energetske oznake vplivajo
na vedenje potrošnikov;

Or.en

Predlog spremembe 111
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. prosi Komisijo, naj nekaj let po začetku 
veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vpliva na vedenje 
potrošnikov;

6. prosi Komisijo, naj po začetku 
veljavnosti revidirane direktive o 
energetskem označevanju ter pred letom 
2014, ki je določeno v njej, oceni, kako 
novozasnovano energetsko označevanje 
ter obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vplivajo na vedenje 
potrošnikov;

Or.en

Predlog spremembe 112
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. prosi Komisijo, naj nekaj let po začetku 
veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vpliva na vedenje 
potrošnikov;

6. prosi Komisijo, naj po začetku 
veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na 
energetske oznake vpliva na vedenje 
potrošnikov;

Or.el
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Predlog spremembe 113
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj uvedejo 
posebne programe in ukrepe na področju 
usposabljanja za poklice v gradbeništvu 
(inženirje, arhitekte), da bi že pri 
študentih izboljšali ozaveščenost o 
tehnikah energetsko učinkovite gradnje, 
ter poziva Komisijo, naj spremlja in oceni 
uvedbo konkretnih ukrepov;

Or.de

Predlog spremembe 114
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
preverijo učinkovitost zakonodajnih 
ukrepov za varčevanje z energijo in 
povečanje energetske učinkovitosti, kot je
poletni čas, ter v okviru zmanjševanja 
birokracije hitro odpravijo neučinkovita 
pravila;

Or.de

Predlog spremembe 115
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj predlaga 
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zakonodajna sredstva, po možnosti v 
okviru revizije direktive o energetskih 
storitvah, s katerimi bi države članice 
obvezali k uvedbi sistema belih 
certifikatov;

Or.en

Predlog spremembe 116
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi dolgoročni sporazumi z 
industrijskim sektorjem omogočili visoko 
stopnjo skladnosti z zahtevami glede 
energetske učinkovitosti ter s tem letno 
pripomogli k 2-odstotnemu izboljšanju 
energetske učinkovitosti;

Or.en

Predlog spremembe 117
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost; opozarja, da 
pametna omrežja izboljšujejo energetsko 
učinkovitost, pole tega pa tudi 
pripomorejo k decentralizaciji proizvodnje 
in vključevanju obnovljivih virov v 
energetske sisteme;

Or.hu
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Predlog spremembe 118
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost z zmanjšanjem 
prometnih konic, odklopov iz omrežja, 
lažjim vključevanjem obnovljivih 
tehnologij, zmanjšanjem zahtev po 
rezervni proizvodnji ter večjimi in 
prožnejšimi zmogljivostmi za 
shranjevanje;

Or.en

Predlog spremembe 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja (za elektriko, pa tudi 
za ogrevane in hlajenje), pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost in zagotovijo, da 
končni porabniki dobijo pravičen delež 
nastalega dobička;

Or.en

Predlog spremembe 120
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 7 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, omrežja ogrevanja in 
hlajenja, plinska omrežja, ki bi 
uporabljala tudi bioplin, pametni števci in 
shranjevanje energije v kombinaciji s 
porazdeljeno proizvodnjo, ki lahko 
povečajo energetsko učinkovitost;

Or.en

Predlog spremembe 121
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

7. meni, da je potrebna močnejša 
osredotočenost na sistemske inovacije, kot 
so pametna omrežja, plinska omrežja, ki bi 
uporabljala tudi bioplin, pametni števci in 
shranjevanje energije, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost;

Or.en

Predlog spremembe 122
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da so „negavati“ največji in 
najcenejši dostopen vir energije; poziva 
države članice, regulatorje ter javne in 
zasebne vlagatelje, naj pred vlaganjem v 
novo energetsko infrastrukturo vedno 
preučijo in ocenijo, za koliko bi se lahko 
poraba energije zmanjšala; mani, da bi 
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morala biti gradnja dodatne energetske 
infrastrukture dovoljena samo, kadar bi 
se lahko dokazalo, da brez naložb v 
ustrezne ukrepe za učinkovitost ni mogoče 
zagotoviti enake kakovosti in obsega 
energetskih storitev;

Or.en

Predlog spremembe 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da prenos in distribucija 
znatno prispevata k energetskim izgubam, 
in poudarja, da bi lahko pri zagotavljanju 
zanesljive oskrbe in zmanjševanju izgub 
imeli pomembno vlogo mikroproizvodnja 
ter decentralizirana in porazdeljena 
proizvodnja; meni, da bi bilo treba 
oblikovati spodbude za izboljšanje 
infrastrukture, da bi zmanjšali izgube pri 
prenosu in distribuciji;

Or.en

Predlog spremembe 124
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da so „negavati“ največji in 
najcenejši dostopen vir energije in da bi 
morali to upoštevati pri politiki energetske 
infrastrukture: naložbe v ukrepe za 
manjšo porabo energije bi morali imeti 
prednost pred izdatki za dodatne 
zmogljivosti za proizvodnjo energije;
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Or.en

Predlog spremembe 125
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj začne študije o 
tem, kako bi dodatno izboljšali 
pretvarjanje toplote v parnih in plinskih 
elektrarnah z izboljšanjem parametrov pri 
delovanju turbin – namreč temperature in 
pritiska – in prek ustreznega zbiranja 
odvečne toplote, vključno s soproizvodnjo 
elektrike in toplote; 

Or.pl

Predlog spremembe 126
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe 
za olajšanje dodatnega opremljanja in 
posodobitve elektrarn, saj je s tem 
povezano nezanemarljivo izboljšanje 
njihove učinkovitosti;

Or.de

Predlog spremembe 127
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj za elektrarne 
uvede poročila o trajnosti, ki bi morala 
vsebovati informacije o energetski 
učinkovitosti;

Or.de

Predlog spremembe 128
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja, 
izkoriščali odpadno toploto industrijskih 
procesov ter spodbujali uporabo 
soproizvodnje ter ogrevanja/hlajenja na 
daljavo v stavbah in s trajnostnim 
financiranjem soproizvodnje;

Or.de

Predlog spremembe 129
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
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soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje,
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje;

Or.de

Predlog spremembe 130
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov, če obstaja ustrezna 
potreba po daljinskem ogrevanju; za 
oblikovanje stabilnega pravnega okvira bi 
bilo treba oceniti dodatne koristi in 
dodatne stroške spodbujanja 
soproizvodnje toplote in električne 
energije glede na trgovanje z emisijami, ki 
je ključni instrument na področju 
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proizvodnje energije;

Or.de

Predlog spremembe 131
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju
soproizvodnje, da bi spodbudili energetsko 
visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter ogrevanje/hlajenje 
na daljavo, ključne rešitve za prehod na 
popolnoma energetsko učinkovito 
evropsko gospodarstvo, ki bo temeljilo na 
obnovljivih virih energije, s tem, da bi 
države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi uvedli integrirano 
načrtovanje povpraševanja po elektriki za 
hlajenje in ogrevanje, zlasti iz obnovljivih 
virov, ter soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
eno od izbirnih meril za projekte 
podeželskega in mestnega razvoja, ki bi se 
financirali iz strukturnih skladov; poziva k 
reviziji, zato da bi na evropski oziroma 
nacionalni ravni vključili posebne 
časovne načrte in cilje za razvoj 
soproizvodnje elektrike in toplote;

Or.en

Predlog spremembe 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 8 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah 
in s trajnostnim financiranjem 
soproizvodnje, na primer tako, da bi bila 
soproizvodnja izbirno merilo za projekte 
podeželskega in mestnega razvoja, ki bi se 
financirali iz strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
s tem, da bi države članice spodbudili k 
oblikovanju stabilnega in ugodnega 
regulativnega okvira, tako da bi
soproizvodnji omogočili prednostni dostop 
do električnega omrežja ter s 
spodbujanjem in s trajnostnim 
financiranjem soproizvodnje;

Or.en

Predlog spremembe 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. meni, da se je treba bolj posvetiti 
povečanju učinkovitosti vsega 
energetskega sistema, zlasti da bi 
zmanjšali izgube; zato poziva k reviziji 
direktive o spodbujanju soproizvodnje, da 
bi spodbudili visoko učinkovito
soproizvodnjo toplote in električne 
energije, mikrosoproizvodnjo, uporabo 
odvečne toplote iz industrije ter 
ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da bi 
države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo visoko učinkovite
soproizvodnje, mikrosoproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
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na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

Or.en

Predlog spremembe 134
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. meni, da se je treba bolj posvetiti 
povečanju učinkovitosti vsega 
energetskega sistema, zlasti da bi 
zmanjšali izgube, zato poziva k reviziji 
direktive o spodbujanju soproizvodnje, da 
bi spodbudili visoko učinkovito
soproizvodnjo toplote in električne 
energije, uporabo odvečne toplote iz 
industrije ter ogrevanje/hlajenje na daljavo 
s tem, da bi države članice spodbudili k 
oblikovanju stabilnega in ugodnega 
regulativnega okvira, spodbujali uporabo 
visoko učinkovite soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

Or.en

Predlog spremembe 135
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 8. meni, da se je treba bolj posvetiti 
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soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

povečanju učinkovitosti vsega 
energetskega sistema, zlasti da bi 
zmanjšali izgube, zato poziva k reviziji 
direktive o spodbujanju soproizvodnje, da 
bi spodbudili visoko učinkovito
soproizvodnjo toplote in električne 
energije, uporabo odvečne toplote iz 
industrije ter ogrevanje/hlajenje na daljavo 
s tem, da bi države članice spodbudili k 
oblikovanju stabilnega in ugodnega 
regulativnega okvira, spodbujali uporabo 
visoko učinkovite soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

Or.en

Predlog spremembe 136
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi tam, kjer je dovolj 
povpraševanja po ogrevanju in kjer ni 
mogoče predvideti sistemov z manjšimi 
emisijami CO2, spodbudili vse vrste 
soproizvodnje toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, na primer tako, da bi soproizvodnji 
omogočili prednostni dostop do 
električnega omrežja, spodbujali uporabo 
vseh vrst soproizvodnje ali 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
možno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
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strukturnih skladov, glede na lokalne 
posebnosti;

Or.en

Predlog spremembe 137
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili visoko 
učinkovite soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter ogrevanje/hlajenje 
na daljavo s tem, da bi države članice 
spodbudili k oblikovanju stabilnega in 
ugodnega regulativnega okvira, tako da bi 
soproizvodnji omogočili prednostni dostop 
do električnega omrežja, spodbujali 
uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah s 
trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
eno od izbirnih meril za projekte 
podeželskega in mestnega razvoja, ki bi se 
financirali iz strukturnih skladov, ter z 
uvedbo obsežnega integriranega pristopa 
do dobave toplote v industrijskemu, 
poslovnemu in stanovanjskemu sektorju;

Or.en

Predlog spremembe 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne 
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ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

energije, mikrosoproizvodnjo ter 
ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da bi 
države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje, 
mikrosoproizvodnje ter ogrevanja/hlajenja 
na daljavo v stavbah in s trajnostnim 
financiranjem soproizvodnje, na primer 
tako, da bi bila soproizvodnja izbirno 
merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov, ali tako, da bi države 
članice pozivali k uvedbi spodbud;

Or.en

Predlog spremembe 139
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in 
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo in mikro soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter 
ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da bi 
države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje, 
mikro soproizvodnje ter ogrevanja/hlajenja 
na daljavo v stavbah in s trajnostnim 
financiranjem soproizvodnje, na primer 
tako, da bi bila soproizvodnja izbirno 
merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov, ali da bi spodbujali 
države članice k uvedbi različnih spodbud;

Or.fr
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Predlog spremembe 140
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje, da bi spodbudili 
soproizvodnjo toplote in električne energije
ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da 
bi države članice spodbudili k oblikovanju 
stabilnega in ugodnega regulativnega 
okvira, tako da bi soproizvodnji omogočili 
prednostni dostop do električnega omrežja 
ter spodbujali uporabo soproizvodnje ter 
ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in
s trajnostnim financiranjem soproizvodnje, 
na primer tako, da bi bila soproizvodnja 
izbirno merilo za projekte podeželskega in 
mestnega razvoja, ki bi se financirali iz 
strukturnih skladov;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
soproizvodnje in h gradnji velikih obratov 
za soproizvodnjo toplote in električne 
energije z boljšo bruto učinkovitostjo s 
tem, da bi države članice spodbudili k 
oblikovanju stabilnega in ugodnega 
regulativnega okvira, s katerim bi tem 
obratom omogočili prednostni dostop do 
prenosnega omrežja; meni, da bi bilo 
primerno spodbujati uporabo 
soproizvodnje ter sistemov 
ogrevanja/hlajenja na daljavo z 
učinkovitimi toplotnimi izmenjalniki v 
stavbah s trajnostnim financiranjem tako, 
da bi bila soproizvodnja izbirno merilo za 
projekte podeželskega in mestnega razvoja, 
ki bi se financirali iz strukturnih skladov;

Or.pl

Predlog spremembe 141
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

črtano

Or.pl
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Predlog spremembe 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

9. poziva države članice, naj visoko 
učinkovito industrijsko soproizvodnjo ne 
samo podpirajo, temveč njeno uporabo
spodbujajo tudi z vzpostavljanjem in 
posodabljanjem sistemov za ogrevanje na 
daljavo, med drugim s prehodom s 
fosilnih goriv na biomaso, in naj 
spodbujajo večjo uporabo odvečne 
energije iz industrije; opozarja, da bo 
izboljšana energetska učinkovitost 
stanovanjskega fonda privedla do 
zmanjšanega povpraševanja po toploti, 
karm bi bilo treba upoštevati pri oceni 
zmogljivosti za ogrevanje na daljavo;

Or.en

Predlog spremembe 144
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 9 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

9. poziva države članice, ki imajo 
infrastrukturo za daljinsko ogrevanje, naj 
uporabe soproizvodnje ne spodbujajo le s 
podpiranjem soproizvodnje same po sebi,
temveč tudi z izgradnjo in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo;

Or.de

Predlog spremembe 145
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z
vzpostavljanjem in posodabljanjem
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

9. poziva države članice, naj podpirajo
vzpostavljanje in posodabljanje sistemov 
za ogrevanje in hlajenje na daljavo na 
podlagi visoko učinkovite soproizvodnje z 
ustreznimi finančnimi in regulativnimi 
ukrepi;

Or.en

Predlog spremembe 146
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo kot s 
podporo soproizvodnje same po sebi;

9. poziva države članice, naj uporabo 
soproizvodnje raje spodbujajo z 
vzpostavljanjem in posodabljanjem 
sistemov za ogrevanje na daljavo;

Or.fr
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Predlog spremembe 147
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da ima dobavna plat 
energetske učinkovitosti pomembno vlogo, 
in poziva Komisijo, naj vloži predloge, da 
bi sprostila neizkoriščene varčevalne 
možnosti, na primer z zagotovitvijo, da bi 
bila v vseh obratih za proizvodnjo energije 
in drugih industrijskih panogah 
uporabljena najboljša razpoložljiva 
tehnologija;

Or.en

Predlog spremembe 148
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja potekajoče delo Komisije na
področju pametnih omrežij in jo poziva, 
naj podpira razvoj tovrstnih omrežij z 
določitvijo skupnih standardov ter s tem v 
vsej EU zagotovi dolgoročno stabilno 
usklajeno regulativno okolje;

10. pozdravlja potekajoče delo Komisije na 
področju pametnih omrežij in pametnih 
števcev; meni, da je pomembno zagotoviti 
dolgoročno in stabilno ter usklajeno 
regulativno okolje za tovrstna omrežja in 
števce; Komisijo poziva, naj podpira in 
spodbuja razvoj tovrstnih omrežij in 
števcev z določitvijo skupnih standardov, 
ki morajo zajemati tudi zahteve glede 
zasebnosti, podatkov ter pogostnosti;

Or.en

Predlog spremembe 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 10 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja potekajoče delo Komisije na 
področju pametnih omrežij in jo poziva, 
naj podpira razvoj tovrstnih omrežij z 
določitvijo skupnih standardov ter s tem v 
vsej EU zagotovi dolgoročno stabilno 
usklajeno regulativno okolje;

10. pozdravlja potekajoče delo Komisije na 
področju pametnih omrežij in jo poziva, 
naj podpira razvoj tovrstnih omrežij z 
določitvijo skupnih standardov ter s tem v 
vsej EU zagotovi dolgoročno stabilno 
usklajeno regulativno okolje; priporoča, 
naj delovna skupina za pametna omrežja 
v okviru Komisije ustrezno upošteva 
mnenja vseh zainteresiranih strani; 
poziva Komisijo, naj Parlamentu 
zagotavlja redna poročila o napredku pri 
delu te skupine;

Or.en

Predlog spremembe 150
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
enotno evropsko energetsko omrežje ter jo 
v zvezi s tem poziva, naj pripravi 
konkretne predloge za poenostavitev in 
pospešitev postopkov za izdajo dovoljenja 
za prednostne infrastrukturne projekte;

Or.de

Predlog spremembe 151
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj za omrežja za 
ogrevanje in hlajenje na daljavo ter 
visoko učinkovito soproizvodnjo uvede 
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metodo z referenčnimi vrednostmi za 
različna goriva, ob tem pa upošteva 
dodeljevanje prostih pravic do emisije;

Or.en

Predlog spremembe 152
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da se dajo električne izgube v 
generatorjih in tranformatorjih ter izgube 
zaradi prekomernega upora pri prenosu 
močno zmanjšati;

Or.pl

Predlog spremembe 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi lahko omrežja za 
ogrevanje in hlajenje na daljavo tlakovala 
pot v nizkoogljično prihodnost; poudarja, 
da morajo tudi ta omrežja omogočati 
konkurenco;

Or.en

Predlog spremembe 154
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 



AM\835673SL.doc 75/100 PE450.651v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj združi delo v 
zvezi s pametnimi omrežji in števci z 
delom za cenovne spodbude (oblikovanje 
različnih cen), da bi podprla manjšo 
porabo elektrike;

Or.en

Predlog spremembe 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj združi delo v 
zvezi s pametnimi omrežji in števci z 
delom za cenovne spodbude (oblikovanje 
različnih cen), da bi podprla zmanjšano 
porabo elektrike;

Or.en

Predlog spremembe 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. priporoča, naj energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo 
postaneta osrednji prvini pooblastil 
evropskih energetskih regulatorjev, 
obenem pa opozarja, da so regulatorji 
odgovorni za odobritve naložb v električna 
omrežja; zato jih poziva, naj pooblastijo 
dobavitelje elektrike, da bodo uvedli 
formule zaračunavanja, ki bodo zajemale 
naraščajoče cenovne bloke za večje ravni 
porabe;
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Or.en

Predlog spremembe 157
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, naj poveča 
sodelovanje med EU in operaterji 
energetskih omrežij (okrepljena vloga 
ENTSO), da bi okrepila čezmejna omrežja 
in zmogljivost;

Or.de

Predlog spremembe 158
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) (za naslovom 3) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj do jujija 2011 
uvede evropsko pobudo za stavbe, s katero 
bo podprla in do leta 2040 uresničila 
evropsko grajeno okolje z ničelno porabo 
energije; pobuda bi morala biti okvir za 
usklajevanje vseh politik, dejavnosti in 
financiranja v gradbenem sektorju;

Or.en

Predlog spremembe 159
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 11. podpira decentraliziran pristop k 
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porabe energije in emisij toplogrednih
plinov podpirati pobude, ki bodo 
usmerjene na lokalno in regionalno 
raven, kakršni sta konvencija županov in 
pobuda za pametna mesta;

energetski politiki in energetski 
učinkovitosti na več ravneh, vključno s 
konvencijo županov in pobudo za pametna 
mesta; poudarja pomen pristopa od spodaj 
navzgor za mesta in regije, ki bo 
spodbujal okolju prijazne in energetsko 
učinkovite naložbe; poudarja, da bi z 
uskladitvijo prihodnje kohezijske politike 
s strategijo Evropa 2020 zagotovili ključni 
izvedbeni mehanizem, ki bi pripomogel k 
pametni in trajnostni rasti v državah 
članicah in regijah;

Or.en

Predlog spremembe 160
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

11. poudarja, kako pomembna je evropska 
energetska politika od spodaj navzgor; 
poudarja tudi, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki so usmerjene
na lokalno in regionalno raven, kakršni sta 
konvencija županov in pobuda za pametna 
mesta; poudarja, da bi bila lahko 
uskladitev prihodnje kohezijske politike s 
strategijo Evropa 2020 ključni izvedbeni 
mehanizem, ki bi pripomogel k pametni in 
trajnostni rasti v državah članicah in 
regijah;

Or.en

Predlog spremembe 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 11 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

11. poudarja, da ima lahko energetska 
učinkovitost odločilno vlogo pri razvoju 
mestnih in podeželskih območij; poudarja, 
da je treba za zmanjšanje porabe energije 
in emisij toplogrednih plinov podpirati 
pobude, ki so usmerjene na lokalno in 
regionalno raven, kakršni sta konvencija 
županov in pobuda za pametna mesta, ter 
uporabiti čim učinkovitejšo proizvodnjo in 
porabo energije, na primer obnovljive 
vire, ogrevanje na daljavo ter 
soproizvodnjo elektrike in toplote;

Or.en

Predlog spremembe 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

11. poudarja, da ima lahko energetska 
učinkovitost odločilno vlogo pri razvoju 
mestnih in podeželskih območij; poudarja, 
da je treba za zmanjšanje porabe energije 
in emisij toplogrednih plinov podpirati 
pobude, ki so usmerjene na lokalno in 
regionalno raven, kakršni sta konvencija 
županov in pobuda za pametna mesta;

Or.en

Predlog spremembe 163
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 11. poudarja odločilno vlogo, ki jo lahko 
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porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo 
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

ima energetska učinkovitost pri razvoju 
podeželskih in mestnih območij; poudarja, 
da je treba za zmanjšanje porabe energije 
in emisij toplogrednih plinov podpirati 
pobude, ki bodo usmerjene na lokalno in 
regionalno raven, kakršni sta konvencija 
županov in pobuda za pametna mesta;

Or.fr

Predlog spremembe 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

11. poudarja, da je treba za povečanje 
energetske učinkovitosti in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov podpirati 
pobude, ki so usmerjene na lokalno in 
regionalno raven, kakršni sta konvencija 
županov in pobuda za pametna mesta;

Or.en

Predlog spremembe 165
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov podpirati pobude, ki bodo
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje 
porabe energije in emisij toplogrednih 
plinov bolj podpirati pobude, ki so
usmerjene na lokalno in regionalno raven, 
kakršni sta konvencija županov in pobuda 
za pametna mesta;

Or.en
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Predlog spremembe 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je prepričan, da bi moral premik 
proti boljši energetski učinkovitosti 
pomeniti tudi osredotočenost na vso 
dobavno verigo in verigo povpraševanja –
poleg industrijske, stavbne in 
gospodinjske porabe tudi pretvorbo, 
prenos, distribucijo in oskrbo; meni, da so 
podjetja za energetske storitve v številnih 
pogledih najprimernejša za pomoč 
gospodinjstvom ter malim in srednjim 
podjetjem pri izboljševanju energetske 
učinkovitosti, ter da imajo energetska 
učinkovitost in pametna omrežja stvarno 
in oprijemljivo konkurenčno prednost;

Or.en

Predlog spremembe 167
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja, da na lokalni in regionalni 
ravni obstajajo različne ovire za izvedbo 
projektov s področja energetske 
učinkovitosti, zlasti v stanovanjskem 
sektorju, ki so posledica finančnih 
stroškov in dolgih obdobij odplačevanja, 
različnih spodbud za najemnike in 
lastnike ali zapletenih pogajanj v 
večstanovanjskih stavbah; poziva k 
inovativnim rešitvam, da bi odpravili te 
ovire, na primer k načrtom za obnovo 
okrožij, finančnim spodbudam in tehnični 
pomoči;
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Or.en

Predlog spremembe 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da ima spodbujanje in 
izvajanje najboljših praks v zvezi z 
energetsko učinkovitostjo na ravni 
občinskih in regionalnih agencij velik 
potencial;

Or.en

Predlog spremembe 169
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

črtano

Or.de

Predlog spremembe 170
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 

12. upoštevaje, da so večina evropskega 
stavbnega fonda obstoječe stavbe in da še 
vedno ni ustreznih ukrepov, da bi 



PE450.651v02-00 82/100 AM\835673SL.doc

SL

porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

zmanjšali njihovo energetsko porabo, 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zasnujejo in izvajajo stroškovno 
učinkovite, izvedljive in smotrne 
nacionalne programe v podporo 
temeljitim obnovam, tako da bi 
povpraševanje po energiji zmanjšali med 
50 % in 90 % v primerjavi s stanjem pred 
obnovo (odvisno od stanja stavbe); to se 
lahko kratkoročno doseže z bližnjo revizijo 
direktive o energetskih storitvah in 
nacionalni akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost za leto 2011;

Or.en

Predlog spremembe 171
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
obstoječih stavb za učinkovitost in 
predlaga obvezne načine in cilje glede 
zmanjšanja energetske porabe do leta 
2020, 2030 in 2040 v obstoječih stavbah v 
državah članicah; v zvezi s tem poziva 
Komisijo in države članice, naj zasnujejo 
in izvajajo programe v podporo 
energetsko učinkovitim temeljitim 
obnovam, da bi dosegli raven, primerljivo 
s standardi za pasivne hiše; poziva, naj se 
ti programi začnejo pri energetsko 
najslabše učinkovitih stavbah, da bi to 
leta 2020 dosegli to raven; poziva 
Komisijo, naj vlagateljem pošlje jasen 
znak, da bi morale biti najkasneje do leta 
2040 vse stavbe temeljito obnovljene;

Or.en
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Predlog spremembe 172
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga cilj 
glede zmanjšanja energetske porabe v 
javnih stavbah v državah članicah; pri tem 
bi morala upoštevati načelo gospodarske 
učinkovitosti, kot je določeno v 
spremenjeni direktivi o energetski 
učinkovitosti stavb, ter upoštevati učinek 
na mala in srednja podjetja, npr. v 
trgovini na drobno ali gastronomiji;

Or.de

Predlog spremembe 173
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga cilj 
glede zmanjšanja energetske porabe v 
javnih stavbah v državah članicah, pri 
čemer naj upošteva, da ne bi pretirano 
obremenjevali občin, ki bi morale 
financirati ukrepe za obnovo;

Or.en

Predlog spremembe 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Jens Rohde, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 12 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
obstoječih stavb za učinkovitost ter v 
revidirani direktivi o energetskih storitvah 
in nacionalnih akcijskih načrtih za leto 
2011 predlaga obvezne cilje glede 
zmanjšanja energetske porabe v obstoječih
stavbah v državah članicah;

Or.en

Predlog spremembe 175
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni dejansko 
energetsko porabo, prek referenčnih 
vrednosti pa tudi potencial javnih stavb za 
učinkovitost in predlaga obvezen cilj glede 
zmanjšanja energetske porabe v javnih 
stavbah, ki so v lasti javnih organov, v 
državah članicah do leta 2020;

Or.en

Predlog spremembe 176
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost s posebnim 
poudarkom na izboljšanja toplotne 
učinkovitosti zgodovinskih stavb, in 
predlaga obvezen cilj glede zmanjšanja 
energetske porabe v javnih stavbah v 
državah članicah;
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Or.pl

Predlog spremembe 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih upravnih stavb za učinkovitost in 
spodbudi države članice, naj povečajo 
energetsko učinkovitost v javnih upravnih
stavbah;

Or.en

Predlog spremembe 178
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial 
javnih stavb za učinkovitost in na podlagi 
prihrankov primarne energije predlaga 
obvezen cilj glede zmanjšanja energetske 
porabe v javnih stavbah v državah 
članicah;

Or.de

Predlog spremembe 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
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naj zasnujejo in izvajajo stroškovno 
učinkovite, izvedljive in smotrne 
nacionalne programe v podporo 
temeljitim obnovam, pri katerih bodo 
energetske potrebe zmanjšane za 50 do 90 
odstotkov v primerjavi z učinkovitostjo 
pred obnovo, odvisno od stanja 
posamezne stavbe, tako da se bo 
energetska učinkovitost obstoječega 
stavbnega fonda v primerjavi s sedanjo 
povprečno izboljšala vsaj za 80 odstotkov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
prednostno obravnavajo najmanj 
učinkovite stavbe, predvsem z uporabo 
lestvice A–G iz energetskih izkaznic (ali 
enakovredno lestvico); poziva k finančni, 
davčni ali drugi podpori tem obnovam, ki 
naj bodo tesno povezane s stopnjo 
izboljšanja, ter naj se zagotovi finančna 
podpora za ukrepe, ki bi presegali zgolj 
najmanjše zahteve;

Or.en

Predlog spremembe 180
Ivari Padar

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opominja na obveznost držav članic 
po tretjem energetskem svežnju, da 
morajo razviti inovativne formule za 
izračunavanje cen, na primer s 
pooblastitvijo elektrodistribucijskih 
podjetij – neposredno ali prek 
regulativnih organov –, naj oblikujejo 
tarife, ki bi z večjo porabo naraščale, zato 
da bi spodbudili energetsko učinkovito 
ravnanje, zmanjšali gospodinjsko 
povpraševanje po elektriki in s tem 
povezane gospodinjske emisije CO2 ter 
energetsko revnim gospodinjstvom znižali 
stroške energije;
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Or.en

Predlog spremembe 181
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. glede na to, da obstoječe stavbe 
znašajo 99 % evropskega stavbnega 
fonda, še vedno pa ni ustreznih ukrepov 
za zmanjšanje njihove energetske porabe, 
poziva države članice, naj postavijo 
okvirne cilje za število obstoječih stavb, ki 
naj bi jih vsako leto obnovili;

Or.en

Predlog spremembe 182
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj področje 
uporabe politike stavb razširi na eko-
okrožja za zagotovitev, da se bo z 
najboljšo uporabo virov na lokalni ravni 
zmanjšala poraba primarne energije v 
stavbah in se bodo znižali stroški za 
odjemalce;

Or.de

Predlog spremembe 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj preuči možnost 
za nadaljnjo razširitev področja uporabe 
ukrepov za energetsko učinkovitost v 
terciarnih in poslovnih stavbah;

Or.en

Predlog spremembe 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je pomembno zmanjšati 
visoke stroške kuriva v revnejših 
gospodinjstvih, in sicer s podporo temeljiti 
obnovi, da bi zmanjšali porabo energije in 
stroške;

Or.en

Predlog spremembe 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. se zaveda potenciala energetskega 
varčevanja v stavbah, tako v mestih kot na 
podeželju;

Or.en

Predlog spremembe 186
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. meni, da je bistveno, da se 
stanovanja gospodinjstev, ki so žrtve 
energetske revščine, izboljšajo do čim 
višjih standardov energetske učinkovitosti, 
ne da bi jim ob tem zviševali vsakodnevne 
stroške; poudarja, da bodo za to pogosto 
potrebne znatne naložbe v stanovanja, 
obenem pa se bodo tako ustvarile druge 
ugodnosti, med drugim manjša umrljivost, 
boljše splošno počutje, manjša zadolženost 
in manjši zdravstveni stroški zaradi 
manjšega onesnaženja v prostorih in 
manjšega toplotnega stresa;

Or.en

Predlog spremembe 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo in države članice, 
naj uporabljajo preglede ravni naložb, da 
bi ocenile kakovost energetskih izkaznic; 
Komisijo poziva, naj državam članicam na 
podlagi teh ocen zagotovi smernice, s 
čimer bo zagotovila kakovost njihovih 
energetskih izkaznic ter zaradi priporočil 
iz teh izkaznic izboljšala energetsko 
učinkovitost izvedenih ukrepov;

Or.en

Predlog spremembe 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja;

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; zato poziva javne 
organe, naj znatno presežejo zahteve iz 
direktive o energetski učinkovitosti stavb, 
zlasti pri čimprejšnji obnovi svojega 
stavbnega fonda na ravni, primerljivi s 
standardom za skoraj ničelno porabo, kjer 
je to tehnično izvedljivo; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja, na primer s preučitvijo 
stroškovnega prihranka v večletnem 
finančnem načrtu;

Or.en

Predlog spremembe 189
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja;

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
omogočajo in spodbujajo nove inovativne 
rešitve za reševanje tega vprašanja; to bi 
lahko potekalo tudi na ravni EU, na 
primer prek modelov, kakršno je 
pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije, ali prek tržnih instrumentov, ki 
bi v celoti omogočali izvajanje pozitivnih 
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zunanjih vidikov naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije;

Or.en

Predlog spremembe 190
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je prepričan, da je ključ do 
uresničenja cilja glede energetskega 
prihranka to, da so javni organi za zgled; 
po drugi strani se zaveda, da obstoječe 
proračunske omejitve, zlasti na regionalni 
in lokalni ravni, pogosto omejujejo 
zmožnost javnih organov za vnaprejšnje 
naložbe; poziva države Komisijo in države 
članice, naj poiščejo inovativne rešitve za 
reševanje tega vprašanja;

13. poudarja, da bi morale biti javne 
stavbe za zgled; zato poziva javne organe, 
naj znatno presežejo zahteve iz direktive o 
energetski učinkovitosti stavb, zlasti pri 
obnovi svojega stavbnega fonda na ravni, 
enakovredni standardom za pasivne hiše;

Or.en

Predlog spremembe 191
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja;

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni za zgled in da tesno 
sodelujejo; po drugi strani se zaveda, da še 
vedno ostajajo proračunske omejitve na 
regionalni in lokalni ravni, zlasti v 
sektorju stanovanjskih stavb; se zaveda 
tudi, da te omejitve pogosto omejujejo 
zmožnost javnih organov za vnaprejšnje 
naložbe; poziva države Komisijo in države 
članice, naj poiščejo inovativne rešitve za 
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reševanje tega vprašanja;

Or.en

Predlog spremembe 192
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi za zgled; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja;

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja 
cilja glede energetskega prihranka to, da so 
javni organi nujno za zgled; zato jih 
poziva, naj do leta 2018 obnovijo vse svoje 
stavbe vsaj do skoraj ničelne porabe ali po 
standardih pasivnosti; po drugi strani se 
zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, 
pogosto omejujejo zmožnost javnih 
organov za vnaprejšnje naložbe; poziva 
države Komisijo in države članice, naj 
poiščejo inovativne rešitve za reševanje 
tega vprašanja;

Or.en

Predlog spremembe 193
Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ob tem poudarja finančni instrument 
ESCO na podlagi javno-zasebnega 
partnerstva, ki se v številnih državah 
članicah že uporablja in pomaga 
predvsem regionalnim in lokalnim javnim 
organom premagovati ovire zaradi visokih 
stroškov vnaprejšnjih naložb pri 
obnavljanju obstoječih stavb za večjo 
energetsko učinkovitost; predlaga, naj 
Komisija izvede študijo za oceno 
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najboljših praks v državah članicah ter 
prepozna prepreke in ovire, ki 
onemogočajo, da bi v celoti izkoristili 
potencial tega finančnega mehanizma;

Or.en

Predlog spremembe 194
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj vzpostavi enoten 
in visokokakovosten sistem energetskih 
izkaznic na podlagi pregledov ravni 
naložb; ta sistem bi moral zagotoviti 
kakovost ukrepov, sprejetih za izboljšanje 
energetske učinkovitosti;

Or.en

Predlog spremembe 195
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. priznava prodorno vlogo Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razvije načrte, 
kako stroškovno učinkovito zmanjšati 
energetsko porabo stavb Evropske unije v 
vseh krajih dela, tudi v agencijah 
Komisije;

Or.en
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Predlog spremembe 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bi bilo treba energetsko 
učinkovitost v stavbah obravnavati 
dosledno in trajnostno, pri čemer bi z 
objektivnimi merili zagotovili, da bi 
obravnavali samo potencialno energetsko 
učinkovite stavbe;

Or.en

Predlog spremembe 197
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo kot del širšega pregleda v 
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zvezi s tem, kako institucije porabljajo 
energijo, kar bi moralo zajemati tudi 
ureditev dela in potovanj, spodbude in 
kraje dela ter opremo in javne razpise;

Or.en

Predlog spremembe 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled pri 
stavbah, ki imajo priznan potencial za 
energetsko učinkovitost;

Or.en

Predlog spremembe 200
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in močno 
povečati energetsko učinkovitost svojih 
stavb in dejavnosti ter njihovo 
učinkovitost glede virov;

Or.en

Predlog spremembe 201
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in izboljšati 
toplotno učinkovitost svojih stavb ter 
vgraditi sisteme za sončno energijo, da bi 
do leta 2020 dosegli skoraj ničelno porabo;

Or.pl

Predlog spremembe 202
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morali biti Evropski 
parlament, Komisija in Svet za zgled in 
svoje stavbe obnoviti v skladu z 
najboljšimi standardi ter za uporabo 
energije iz obnovljivih virov, tako da bi do 
leta 2020 dosegli skoraj ničelno porabo;

Or.en

Predlog spremembe 203
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morale biti evropske 
institucije in agencije za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

Or.en
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Predlog spremembe 204
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morale biti institucije EU 
za zgled in do leta 2020 svoje stavbe 
obnoviti za skoraj ničelno porabo;

Or.en

Predlog spremembe 205
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2020 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

14. meni, da bi morala biti Evropski 
parlament in Komisija za zgled in do leta 
2018 svoje stavbe obnoviti za skoraj 
ničelno porabo;

Or.en

Predlog spremembe 206
Hannes Swoboda

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo obnovo obstoječih stavb in 
energetsko učinkovitost novih ter naj se 
bolj osredinijo na gospodarnejše tehnike 
obnove, ki zagotavljajo tudi visoko stopnjo 
energetskega prihranka;

Or.en
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Predlog spremembe 207
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva 
za okrepitev izobraževanja in 
usposabljanja v vsej stavbni vrednostni 
verigi, zlasti v malih in srednjih podjetjih, 
s čimer bi ustvarili nova delovna mesta in 
pospešili izvajanje ambiciozno zastavljene 
energetske učinkovitosti; to je še posebej 
pomembno, če naj bodo obsežne obnove 
stroškovno učinkovitejše in če naj 
izpolnijo zahteve za stavbe s skoraj 
ničelno energetsko porabo, kakor je 
določeno v direktivi o energetski 
učinkovitosti stavb;

Or.en

Predlog spremembe 208
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da ima sicer trg podjetij za 
energetske storitve (ESCO) velik potencial 
za tak mehanizem varčevanja z energijo v 
stavbnem in stanovanjskem sektorju, ki bi 
bil ugoden za vse, a so za zagon tega trga 
vendarle potrebni dodatna začetna 
podpora, vodenje in ustrezne finančne 
spodbude;

Or.en
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Predlog spremembe 209
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva k obvezni ustanovitvi skladov 
za energetsko učinkovitost v državah 
članicah, ki bi združevali javna sredstva, 
oblikovani in vodeni pa bi bili tako, da bi 
pridobivali zasebno financiranje in ga 
usmerjali v to naložbeno vrzel;

Or.en

Predlog spremembe 210
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj razvije strategijo 
EU za široko uporabo temeljite obnove v 
obstoječem stavbnem fondu, v kateri bi 
obravnavali energetsko učinkovitost in 
energijo iz obnovljivih virov;

Or.en

Predlog spremembe 211
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. spodbuja države članice, naj 
spodbujajo zamenjavo nekaterih 
neučinkovitih stavb, ki niso del dediščine, 
katerih obnova ne bi bila trajnostna ali 
stroškovno učinkovita;
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Or.en


