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Predlog spremembe 1
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Sklicevanje 7a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z 
naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050“ 
(COM(2011)0112),

Or. en

Predlog spremembe 2
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Sklicevanje 11a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe ES n. 
št. 663/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi 
programa za podporo oživitvi 
gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti energetskim projektom,

Or. en

Predlog spremembe 3
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Sklicevanje 12a (novo) 
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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 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika,

Or. en

Predlog spremembe 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Sklicevanje 12a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sporočila Komisije 
Svetu in Evropskemu parlamentu: 
Energija. Energetska politika za 
Evropo (COM(2007)0001),

Or. pl

Predlog spremembe 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Sklicevanje 12b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Sporočila Evropske 
komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu: Prednostni načrt 
medsebojnega povezovanja 
(COM(2006)0846),

Or. pl
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Predlog spremembe 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Sklicevanje 12c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
2009/72/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih 
pravilih notranjega trga z električno 
energijo in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES,

Or. pl

Predlog spremembe 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Sklicevanje 12d (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
2009/73/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom in o razveljavitvi Direktive 
2003/55/ES,

Or. pl

Predlog spremembe 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Sklicevanje 14a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- – ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 
663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 
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z dne 13. julija  2009 o vzpostavitvi 
programa za podporo oživitvi 
gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti energetskim projektom,

Or. de

Predlog spremembe 9
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Sklicevanje 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucij z dne 
16. junija 20107 in 17. februarja 20118 o 
Evropi 2020,

– ob upoštevanju resolucije z dne 
17. februarja 20118 o Evropi 2020,

Or. en

Predlog spremembe 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Sklicevanje 17a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju strateškega pomena 
izgradnje energetske infrastrukture za 
namene doseganja ciljev načrta SET 
PLAN (Strategic Energy Technology 
Plan),

Or. it

                                               
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0223.
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Predlog spremembe 11
<Members>Amalia Sartori, Antonio Cancian</Members>

Predlog resolucije
Sklicevanje 19a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe ES n. 
št. 663/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi 
programa za podporo oživitvi 
gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti energetskim projektom,

Or. en

Predlog spremembe 12
<Members>Kathleen Van Brempt</Members>

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega 
dostopa do trajnostne, cenovno dostopne 
in zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, dosego 
energetske neodvisnosti, potrebo po 
splošnem dostopu do varne in trajnostne 
energije, ki je cenovno dostopna 
vsakomur, in sočasno zmanjševanje uvoza 
fosilnih goriv ter doseganje konkurenčnega 
notranjega trga z energijo,

Or. nl

Predlog spremembe 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo omejitev podnebnih 
sprememb, krepitev energetske 
neodvisnosti ob sočasni transformaciji v 
smeri nizko emisijskega energetskega 
sistema, doseganje konkurenčnega 
notranjega trga z energijo in zagotavljanje 
splošnega dostopa do trajnostne, cenovno 
dostopne in zanesljive oskrbe z energijo,

Or. pl

Predlog spremembe 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
zanesljivosti preskrbe z energijo ob 
sočasni diverzifikaciji držav dobaviteljic 
energije in energetskih nosilcev, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

Or. de

Predlog spremembe 15
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga 
z energijo in zagotavljanje splošnega 
dostopa do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje močnega energetskega sektorja 
na evropski ravni, ki temelji na javnih 
sektorjih in zagotavlja splošni dostop do 
energije ter deluje kot vzvod za mala in 
srednja podjetja ter gospodarski razvoj, in 
zagotavljanje splošnega dostopa do 
trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive 
oskrbe z energijo,

Or. pt

Predlog spremembe 16
Anni Podimata

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, zagotavljanje 
varnega delovanja obstoječih jedrskih 
elektrarn, krepitev zanesljivosti energetske 
oskrbe ob sočasnem zmanjševanju 
odvisnosti od fosilnih goriv, zlasti iz uvoza, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

Or. en
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Predlog spremembe 17
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti z uporabo lastnih 
rezerv fosilnih goriv EU in zmanjševanjem 
uvoza, doseganje povsem konkurenčnega 
in delujočega notranjega trga z energijo in 
zagotavljanje splošnega dostopa do 
trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive 
oskrbe z energijo,

Or. en

Predlog spremembe 18
<Members>Adam Gierek</Members>

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega in 
zunanjega trga z energijo in zagotavljanje 
splošnega dostopa do trajnostne, ekološke
cenovno dostopne, varne za človeka in 
učinkovite oskrbe z energijo,

Or. pl
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Predlog spremembe 19
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasni 
diverzifikaciji oskrbe z energijo, doseganje 
konkurenčnega notranjega trga z energijo 
in zagotavljanje splošnega dostopa do 
trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive 
oskrbe z energijo,

Or. en

Predlog spremembe 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
zanesljivosti energetske oskrbe ob 
sočasnem zmanjševanju odvisnosti od
fosilnih goriv, doseganje konkurenčnega 
notranjega trga z energijo in zagotavljanje 
splošnega dostopa do trajnostne, cenovno 
dostopne in zanesljive oskrbe z energijo,

Or. en
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Predlog spremembe 21
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
zanesljivosti energetske oskrbe ob 
sočasnem zmanjševanju odvisnosti od
fosilnih goriv, doseganje konkurenčnega 
notranjega trga z energijo in zagotavljanje 
splošnega dostopa do trajnostne, cenovno 
dostopne in zanesljive oskrbe z energijo,

Or. en

Predlog spremembe 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv in
splošne uporabe energije, doseganje 
konkurenčnega notranjega trga z energijo 
in zagotavljanje splošnega dostopa do 
trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive 
oskrbe z energijo,

Or. en
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Predlog spremembe 23
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega dostopa 
do trajnostne, cenovno dostopne in 
zanesljive oskrbe z energijo,

A. ker naši glavni izzivi na področju 
energetike vključujejo spopadanje s 
podnebnimi spremembami, krepitev 
energetske neodvisnosti ob sočasnem 
zmanjševanju uvoza fosilnih goriv, 
doseganje konkurenčnega notranjega trga z 
energijo in zagotavljanje splošnega, 
konkurenčnega in pravičnega dostopa do 
trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive 
oskrbe z energijo,

Or. lt

Predlog spremembe 24
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. zato ker je bila skupna energetska 
politika na ravni EU oblikovana glede na 
splošni cilj zagotavljanja razpoložljivosti 
fizične neprekinjenosti energetskih 
proizvodov in storitev na trgu, ki bodo 
cenovno dosegljivi vsem uporabnikom 
(gospodinjstvom in industriji),

Or. ro

Predlog spremembe 25
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ab (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. zato, ker je potrebno zagotoviti 
zanesljivost oskrbe in okrepiti solidarnost 
med državami članicami v primerih, ko se 
ena izmed njih znajde v energetski krizi,

Or. ro

Predlog spremembe 26
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe ter diverzifikacijo energetskih virov 
in oblik oskrbe),

Or. lt

Predlog spremembe 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
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omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

omrežij onkraj nacionalnih in regionalnih 
meja, potrebno za doseganje ostalih ciljev 
energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

Or. de

Predlog spremembe 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij med državami članicami, potrebno 
za doseganje ostalih ciljev energetske 
politike EU (delovanje energetskega trga, 
energetsko učinkovitost in obnovljivo 
energijo ter zanesljivost oskrbe),

Or. en

Predlog spremembe 29
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij med državami članicami, potrebno 
za doseganje ostalih ciljev energetske 
politike EU (delovanje energetskega trga, 
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in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

energetsko učinkovitost in obnovljivo 
energijo ter zanesljivost oskrbe),

Or. en

Predlog spremembe 30
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
uspešno medsebojno povezovanje 
energetskih omrežij, potrebno za doseganje 
ostalih ciljev energetske politike EU 
(delovanje energetskega trga, energetsko 
učinkovitost in obnovljivo energijo ter 
zanesljivost oskrbe),

Or. en

Predlog spremembe 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike EU (delovanje 
energetskega trga, energetsko učinkovitost 
in obnovljivo energijo ter zanesljivost 
oskrbe),

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja 
posebno pravno podlago za razvoj 
energetske politike EU, ki spodbuja 
medsebojno povezovanje energetskih 
omrežij, potrebno za doseganje ostalih 
ciljev energetske politike in solidarnosti 
EU (delovanje energetskega trga, 
energetsko učinkovitost in obnovljivo 
energijo ter zanesljivost oskrbe),

Or. pl
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Predlog spremembe 32
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je treba čim prej začeti izvajati 
obsežne naložbe,

Or. fr

Predlog spremembe 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020,

Or. pl

Predlog spremembe 34
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
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Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

Unije za bolj trajnosten in učinkovit model 
proizvodnje in varčne porabe energije 
lahko ogrozila njene sposobnosti na 
področju doseganja energetskih in 
podnebnih ciljev za leto 2020 ter otežilo 
izpolnitev dolgoročnih ciljev omejitve 
emisije CO2 pod 10t na prebivalca v 
državah članicah do leta 2050,

Or. pl

Predlog spremembe 35
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročne cilje EU
do leta 2050,

Or. en

Predlog spremembe 36
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 



AM\861071SL.doc 19/100 PE460.899v01-00

SL

energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050 in tudi cilj 
povečanja deleža obnovljive energije v 
oskrbi z energijo do 95 % do leta 2050,

Or. nl

Predlog spremembe 37
Anni Podimata

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 – zlasti cilja glede vključitve 
obnovljivih virov energije – ter spodkopala 
dolgoročni cilj EU glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 
2050,

Or. en

Predlog spremembe 38
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 

C. ker bi nepravočasna posodobitev, 
medsebojna povezava in prilagoditev 
energetske infrastrukture Unije za bolj 
trajnosten model proizvodnje in porabe 
energije lahko ogrozila njene sposobnosti 
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energetskih in podnebnih ciljev za 
leto 2020 ter spodkopala dolgoročni cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

na podrocju doseganja energetskih in 
podnebnih ciljev za leto 2020 ter 
spodkopala dolgorocni cilj EU glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 
80–95 % do leta 2050,

Or. lt

Predlog spremembe 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za najmanj 80 % do leta 2050,

Or. en

Predlog spremembe 40
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 

C. ker bi nepravočasna posodobitev, 
nadgradnja in prilagoditev energetske 
infrastrukture Unije za bolj trajnosten 
model proizvodnje in porabe energije lahko 
ogrozila njene sposobnosti na področju 
doseganja energetskih in podnebnih ciljev 
za leto 2020 ter spodkopala dolgoročni cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
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plinov za 80–95 % do leta 2050, plinov za 80–95 % do leta 2050,

Or. en

Predlog spremembe 41
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje 
in porabe energije lahko ogrozila njene 
sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

C. ker bi nepravočasna posodobitev in 
prilagoditev energetske infrastrukture 
Unije za bolj trajnosten model proizvodnje, 
prenosa in porabe energije lahko ogrozila 
njene sposobnosti na področju doseganja 
energetskih in podnebnih ciljev za leto 
2020 ter spodkopala dolgoročni cilj EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do leta 2050,

Or. en

Predlog spremembe 42
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bo glede na Sporočilo Komisije z 
naslovom „Prednostne naloge glede 
energetske infrastrukture za leto 2020 in 
pozneje – Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“ v prihodnjem 
desetletju potrebnih približno 
200 milijard EUR za financiranje potreb 
po energetskih infrastrukturah in ker 
bodo polovico tega zneska morale 
zagotoviti države članice,
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Or. fr

Predlog spremembe 43
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker morajo načrtovanje naložb v 
infrastrukturo in ustrezne odločitve, ki jih 
je treba sprejeti, temeljiti na dolgoročnih 
scenarijih, ki upoštevajo predvidene 
dosežke in potrebe po nadaljnjem 
tehničnem razvoju,

Or. en

Predlog spremembe 44
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se bo morala evropska energetska 
infrastruktura zaradi nadaljnjega 
vključevanja obnovljivih virov energije 
prilagoditi na ravni prenosa in 
distribucije,

Or. en

Predlog spremembe 45
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen 
energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost 
oskrbe in trajnostnost, in ker je dokončanje 
takšnega trga še naprej pomemben izziv,

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen 
energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost 
oskrbe in trajnostnost, učinkovito in 
obsežno razvitje obnovljivih virov in ker je 
dokončanje takšnega trga še naprej 
pomemben izziv,

Or. en

Predlog spremembe 46
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen 
energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost 
oskrbe in trajnostnost, in ker je dokončanje 
takšnega trga še naprej pomemben izziv,

D. ker je odprt, povezan, konkurenčen in 
pravno urejen energetski trg EU potreben, 
da bi dosegli konkurenčne cene energije, 
zanesljivost oskrbe in trajnostnost, in ker je 
dokončanje takšnega trga še naprej 
pomemben izziv za vse države članice,

Or. en

Predlog spremembe 47
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen 
energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost 
oskrbe in trajnostnost, in ker je dokončanje 
takšnega trga še naprej pomemben izziv,

D. ker je odprt, povezan, pregleden in 
konkurenčen energetski trg EU potreben, 
da bi dosegli konkurenčne cene energije, 
zanesljivost oskrbe in trajnostnost, in ker je 
dokončanje takšnega trga še naprej 
pomemben izziv,
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Or. en

Predlog spremembe 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen 
energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost 
oskrbe in trajnostnost, in ker je dokončanje 
takšnega trga še naprej pomemben izziv,

D. ker je pregleden, povezan in 
konkurenčen energetski trg EU potreben, 
da bi dosegli konkurenčne cene energije, 
zanesljivost oskrbe in trajnostnost, in ker je 
dokončanje takšnega trga še naprej 
pomemben izziv,

Or. pl

Predlog spremembe 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami še 
vedno ni zadostna in ker so nekatere regije 
še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami še 
vedno ni zadostna in ker so nekatere regije 
še naprej izolirane, kar povzroča 
poglabljaje energetskega nesorazmerja v 
razvoju energetske infrastrukture med 
posameznimi regijami EU,

Or. pl

Predlog spremembe 50
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami v 
tretjini Unije še vedno ni zadostna glede 
na cilj 10 % medsebojnih povezav, 
določen leta 2002 na Evropskem svetu v 
Barceloni, in ker so nekatere regije še 
naprej izolirane,

Or. en

Predlog spremembe 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker razpoložljivost zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje ali zmogljivost za 
medsebojno povezovanje celo med 
državami članicami v nekaterih primerih
ni zadostna in ker so nekatere regije še 
naprej izolirane,

Or. de

Predlog spremembe 52
Theodoros Skylakakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so
nekatere regije še naprej izolirane, kar ima 
za posledico negativen gospodarski vpliv 
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in nepravilno delovanje notranjega trga,

Or. en

Predlog spremembe 53
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so
nekatere regije še naprej izolirane, kar 
preprečuje dejansko povezanost trgov in 
energetske tokove,

Or. en

Predlog spremembe 54
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in/ali se ne 
uporablja optimalno, in ker so nekatere 
regije še naprej izolirane,

Or. en

Predlog spremembe 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane in 
odvisne od enega samega dobavitelja,

Or. en

Predlog spremembe 56
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane ali se 
soočajo z nizko likvidnostjo na trgu,

Or. en

Predlog spremembe 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker razpoložljivost zmogljivosti za
medsebojno povezovanje med državami 
članicami na splošno še vedno ni zadostna 
in ker so nekatere regije še naprej izolirane,

Or. en
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Predlog spremembe 58
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker razpoložljivost zmogljivosti za
medsebojno povezovanje med državami 
članicami na splošno še vedno ni zadostna 
in ker so nekatere regije še naprej izolirane,

Or. en

Predlog spremembe 59
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije in države članice še naprej 
izolirane,

Or. en

Predlog spremembe 60
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami v 
določenem delu na splošno še vedno ni 
zadostna in ker so nekatere regije še naprej 
izolirane,
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Or. en

Predlog spremembe 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med državami članicami na 
splošno še vedno ni zadostna in ker so 
nekatere regije še naprej izolirane,

E. ker zmogljivost za medsebojno 
povezovanje med številnimi državami 
članicami na splošno še vedno ni zadostna 
in ker so nekatere regije še naprej izolirane,

Or. en

Predlog spremembe 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ea (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker bi bilo treba pri energetskih 
infrastrukturah upoštevati posebne 
potrebe naravnih otokov in oddaljenih 
regij, kot so Kanarski otoki, Madeira, 
Azori in francoske regije na skrajnem 
obrobju (regions ultrapériphériques –
RUP),

Or. en

Predlog spremembe 63
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ea (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je v jugovzhodni Evropi omrežje 
za prenos energije manj razvito kot 
omrežje na preostalem delu celine,

Or. ro

Predlog spremembe 64
András Gyürk

Predlog resolucije
Recital F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so alternativne dobavne in tranzitne 
poti ter nove medsebojne povezave 
pomembne, da bi omogočili uresničevanje
solidarnosti med državami članicami,

F. ker so alternativne dobavne in tranzitne 
poti zemeljskega plina ter nove 
medsebojne povezave pomembne, da bi 
omogočili likvidnost na trgu, zanesljivost 
oskrbe in solidarnost med državami 
članicami,

Or. en

Predlog spremembe 65

Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Recital F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so alternativne dobavne in tranzitne 
poti ter nove medsebojne povezave 
pomembne, da bi omogočili uresničevanje
solidarnosti med državami članicami,

F. ker so nove medsebojne povezave 
pomembne, da bi omogočili uresničevanje
solidarnosti med državami članicami,

Or. en
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Predlog spremembe 66
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Uvodna izjava Fa (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti projektom, ki še niso dokončani, 
čeprav jih je EUizbrala kot prednostni 
projekt v skladu z Odločbo št. 
1364/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o določitvi 
smernic za vseevropska energetska 
omrežja in razveljavitvi Odločbe 
96/391/ES in Odločbe št. 1229/2003/ES,

Or. en

Predlog spremembe 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava Fa (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je tretji energetski sveženj 
vzpostavil pravni okvir, ki naj bi izboljšal 
konkurenčnost na trgu z energijo,

Or. en

Predlog spremembe 68
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
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energetskimi cilji EU, energetskimi cilji EU ter izvajanjem teh 
ciljev v okviru različnih nacionalnih 
energetskih politik,

Or. fr

Predlog spremembe 69
Anni Podimata

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU,

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU, pri čemer imajo 
prednost viri energije brez družbenih in 
okoljskih stroškov,

Or. en

Predlog spremembe 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU,

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi potrebami trga in
podnebnimi in energetskimi cilji EU,

Or. de
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Predlog spremembe 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU,

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne s potrebami trga in dolgoročnimi 
podnebnimi in energetskimi cilji EU,

Or. en

Predlog spremembe 72
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU,

G. ker morajo biti energetske 
infrastrukture, ki se načrtujejo danes, 
skladne s potrebami trga in dolgoročnimi 
podnebnimi in energetskimi cilji EU,

Or. en

Predlog spremembe 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ga (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je treba povečati naložbe v 
zmogljivosti za prenos zemeljskega plina 
in električne energije ob upoštevanju 
energetskih ciljev EU 20–20–20 in novega 
energetskega okolja skoraj brez emisij 
ogljika po letu 2020,
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Or. en

Predlog spremembe 74
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske
prihodnosti in lahko deloma zmanjša
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostnega razvoja, ki v
prihodnosti omejuje porabo energije na 
prebivalca v državah članicah, kar bo
deloma zmanjšalo potrebo po novih 
vlaganjih v energetsko infrastrukturo,

Or. pl

Predlog spremembe 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti,

Or. en

Predlog spremembe 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo in selitev industrije zaradi 
naraščajočih stroškov,

Or. de

Predlog spremembe 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in spodbuja pametna vlaganja 
v staro in novo infrastrukturo,

Or. en

Predlog spremembe 78
<Members>Amalia Sartori</Members>

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost pomeni 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker bodo dodatni ukrepi za energijsko 
učinkovitost pomenili močno in stroškovno 
učinkovito orodje za doseganje trajnostne 
energetske prihodnosti in lahko deloma 
zmanjšajo potrebo po vlaganjih v
energetsko infrastrukturo in uhajanje CO2,
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Or. en

Predlog spremembe 79
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost pomeni
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker bodo dodatni ukrepi za energijsko 
učinkovitost pomenili močno in stroškovno 
učinkovito orodje za doseganje trajnostne 
energetske prihodnosti in lahko deloma 
zmanjšajo potrebo po vlaganjih v
energetsko infrastrukturo in uhajanje CO2,

Or. en

Predlog spremembe 80
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo in odvisnost EU od uvoza 
naravnih virov,

Or. en

Predlog spremembe 81
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo v javnem in zasebnem 
sektorju,

Or. en

Predlog spremembe 82
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in ker uravnavanje 
povpraševanja lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

Or. en

Predlog spremembe 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in se z zmanjšanjem potreb po 
energiji lahko deloma zmanjša potreba po 
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infrastrukturo, vlaganjih v energetsko infrastrukturo,

Or. en

Predlog spremembe 84
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja 
močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske 
prihodnosti in lahko deloma zmanjša 
potrebo po vlaganjih v energetsko 
infrastrukturo na strani dobaviteljev,

Or. en

Predlog spremembe 85
Adam Gierek

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker pametna omrežja in števci 
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije in 
njenimi porabniki,

I. ker pametna omrežja in števci 
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev optimalne povezave med 
učinkovito proizvodnjo energije, njenim
prenosom in njeno racionalno porabo,

Or. pl
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Predlog spremembe 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker pametna omrežja in števci 
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije in 
njenimi porabniki,

I. ker bi lahko „pametna“ omrežja in 
„pametni“ števci predstavljali pomembno 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega 
razmerja med proizvodnjo energije, 
prenosom in porazdelitvijo energije in 
njenimi porabniki,

Or. de

Predlog spremembe 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker pametna omrežja in števci
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije in 
njenimi porabniki,

I. ker pametna omrežja predstavljajo 
pomembno priložnost za vzpostavitev 
učinkovitega razmerja med proizvodnjo 
energije, prenosom energije in njenimi 
porabniki, kar povečuje energetsko 
učinkovitost,

Or. en

Predlog spremembe 88
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker pametna omrežja in števci I. ker pametna omrežja in števci 



PE460.899v01-00 40/100 AM\861071SL.doc

SL

predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije in 
njenimi porabniki,

predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom in 
distribucijo energije ter njenimi končnimi
porabniki,

Or. en

Predlog spremembe 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker pametna omrežja in števci 
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije in 
njenimi porabniki,

I. ker pametna omrežja in števci 
predstavljajo pomembno priložnost za 
vzpostavitev učinkovitega razmerja med 
proizvodnjo energije, prenosom energije, 
distribucijo energije in njenimi porabniki,

Or. en

Predlog spremembe 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ia (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker bodo povečane zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje plinskih omrežij 
na jugozahodni osi koridorja sever – jug 
povečale zanesljivost oskrbe EU z 
zmogljivostmi za uvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina in zmogljivostmi 
Iberskega polotoka za podzemno 
skladiščenje ter pomenile pomemben 
korak proti resnično povezanemu 
notranjemu energetskemu trgu,

Or. en
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Predlog spremembe 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ib (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker je uporaba plinske infrastrukture 
Iberskega polotoka pomembna kot 
zbiralnik za sprejem utekočinjenega 
zemeljskega plina ter skladiščenje in 
prenos zemeljskega plina prek Pirenejev,

Or. en

Predlog spremembe 92
Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so dolgotrajni postopki za izdajo 
dovoljenj in pomanjkanje usklajenosti med 
upravnimi organi privedli do velikih zamud 
in dodatnih stroškov, predvsem v 
čezmejnih projektih,

J. ker dolgotrajni postopki za izdajo 
dovoljenj in pomanjkanje usklajenosti med 
upravnimi organi lahko privedejo do 
velikih zamud in dodatnih stroškov, 
predvsem v čezmejnih projektih,

Or. en

Predlog spremembe 93
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ka (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker je lahko sedanja gospodarska 
kriza priložnost, ki jo je treba izkoristiti, 
saj omogoča iskanje alternativ za 
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dosedanje stanje in spodbujanje 
inovativnosti,

Or. fr

Predlog spremembe 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ka (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker imajo regulatorji pomembno 
vlogo pri oblikovanju k potrošniku 
usmerjenega, povezanega in 
konkurenčnega notranjega trga z 
energijo,

Or. en

Predlog spremembe 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. L. ker morajo tržna merila oblikovati
podlago za uvedbo instrumentov za 
financiranje energetske infrastrukture in 
ker bo morda potrebna omejena vsota 
javnih sredstev, ki temelji na podrobnem 
preskusu posameznega primera, da bi z 
vnaprej določenimi in preglednimi merili 
financirali načrtovanje ali izgradnjo
nekaterih projektov, če so v interesu EU, 
in zlasti, če so namenjeni dokončanju 
notranjega trga in/ali izboljšanju 
zanesljivosti oskrbe, pri čemer je treba 
preprečiti izkrivljanje trga,
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Or. de

Predlog spremembe 96
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker metode, ki dopuščajo dolgotrajne 
postopke, in pomanjkanje metod, ki 
omogočajo razdelitev stroškov, pomenijo 
največje ovire pri razvoju infrastrukturnih 
projektov, morajo tržni instrumenti in 
načelo porabnik plača še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov v 
evropskem interesu, ki niso nujno 
ekonomsko rentabilni,

Or. en

Predlog spremembe 97
Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker metode, ki dopuščajo dolgotrajne 
postopke, in pomanjkanje metod, ki 
omogočajo razdelitev stroškov, pomenijo 
največje ovire pri razvoju infrastrukturnih 
projektov, morajo tržni instrumenti in 
načelo porabnik plača še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov v 
evropskem interesu, ki niso nujno 
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ekonomsko rentabilni,

Or. en

Predlog spremembe 98
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker bodo tržni instrumenti predstavljali 
podlago za financiranje energetske 
infrastrukture, vendar bodo potrebna tudi
javna sredstva,

Or. nl

Predlog spremembe 99
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki nimajo 
pozitivnih zunanjih gospodarskih 
učinkov,

Or. fr
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Predlog spremembe 100
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker metode, ki dopuščajo dolgotrajne 
postopke, in pomanjkanje metod, ki 
omogočajo razdelitev stroškov, pomenijo 
največje ovire pri razvoju infrastrukturnih 
projektov, morajo tržni instrumenti in 
načelo porabnik plača še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov v 
evropskem interesu, ki niso nujno 
ekonomsko rentabilni,

Or. en

Predlog spremembe 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržna merila še naprej 
predstavljati podlago za sprejem 
instrumentov za financiranje energetske 
infrastrukture in ker bo morda potrebna 
omejena vsota javnih sredstev za 
obravnavanje in omilitev nekomercialnih 
tveganj nekaterih projektov, ki niso nujno 
ekonomsko rentabilni, ob upoštevanju 
potrebe, da se prepreči izkrivljanje med 
projekti in ciljnimi trgi,

Or. en
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Predlog spremembe 102
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržna merila še naprej 
predstavljati podlago za sprejem 
instrumentov za financiranje energetske 
infrastrukture in ker bo morda potrebna 
omejena vsota javnih sredstev za 
obravnavanje in omilitev nekomercialnih 
tveganj nekaterih projektov, ki niso nujno 
ekonomsko rentabilni, ob upoštevanju 
potrebe, da se preprečijo izkrivljanja med 
projekti in ciljnimi trgi,

Or. en

Predlog spremembe 103
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni, vključno z 
infrastrukturami, namenjenimi 
zagotavljanju povezovanja trgov in 
zanesljivosti oskrbe pri nezadostnih ali 
nasprotujočih si tržnih znamenjih,

Or. en
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Predlog spremembe 104
Anni Podimata

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni, ob 
upoštevanju enakih pogojev za vse in 
potrebe, da se preprečijo izkrivljanja med 
projekti in ciljnimi trgi,

Or. en

Predlog spremembe 105
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni in se določijo 
na pregleden način na podlagi vnaprej 
določenih meril za vsak primer posebej,

Or. en

Predlog spremembe 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
ekonomsko rentabilni, brez izkrivljanja 
konkurence ali enakih pogojev za vse 
udeležence na evropskem energetskem 
trgu,

Or. en

Predlog spremembe 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni, vendar imajo 
očitno dodano vrednost za zanesljivost 
oskrbe Unije kot celote,

Or. en

Predlog spremembe 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej 
predstavljati podlago za financiranje 
energetske infrastrukture in ker bo morda 
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potrebna omejena vsota javnih sredstev za 
financiranje nekaterih projektov, ki niso 
nujno ekonomsko rentabilni,

potrebna omejena vsota nepovratnih 
javnih sredstev za financiranje nekaterih 
projektov, ki niso nujno ekonomsko 
rentabilni,

Or. pl

Predlog spremembe 109
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Uvodna izjava La (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker imajo lokalne in regionalne 
oblasti ključno vlogo, saj so pomembni 
akterji na področju energije zaradi 
odgovornosti, ki jo imajo v številnih 
dejavnostih, povezanih z načrtovanjem in 
upravljanjem ozemelj, izdajanjem 
dovoljenj v zvezi z veliki infrastrukturnimi 
projekti, naložbami, javnimi naročili, 
proizvodnjo in dejstvom, da so blizu 
potrošnikom,

Or. fr

Predlog spremembe 110
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava La (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker ni na voljo instrumentov za 
razdelitev koristi in stroškov čezmejnih 
dejavnosti in je to glavna ovira za razvou 
čezmejnih infrastrukturnih projektov,

Or. en
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Predlog spremembe 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava La (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker je treba zaradi velikega povečanja 
spremenljivih obnovljivih virov energije 
uravnotežiti zmogljivosti, na primer z 
uravnoteženjem vetrne energije na 
Severnem morju s skandinavsko vodno 
energijo, in uporabljati take uravnotežene 
zmogljivosti kot zelene baterije za Evropo,

Or. en

Predlog spremembe 112
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava La (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker ni na voljo instrumentov za 
razdelitev koristi in stroškov čezmejnih 
dejavnosti in je to glavna ovira razvoju 
čezmejnih infrastrukturnih projektov,

Or. en

Predlog spremembe 113
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 

1. poudarja, da so državni organi najbolj 
odgovorni za načrtovanje infrastrukture 
za izpolnitev družbenih ciljev in potreb; 
meni, da bi moral ustrezno reguliran trg, 



AM\861071SL.doc 51/100 PE460.899v01-00

SL

notranjem trgu z energijo; ki je v javnem interesu, ohraniti 
odgovornost za načrtovanje in naložbe v 
energetsko infrastrukturo, poudarja
izjemen pomen pravočasnega in celovitega 
izvajanja veljavne zakonodaje, vključno z 
zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v 
tretjem svežnju o notranjem trgu z 
energijo, ki vključuje glavna orodja, 
potrebna za razvoj infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 114
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo;

1. trg bi moral biti še naprej najbolj 
odgovoren za načrtovanje in naložbe v 
energetsko infrastrukturo; zato poudarja
izjemen pomen pravočasnega in celovitega 
izvajanja veljavne zakonodaje, vključno z 
zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v 
tretjem svežnju o notranjem trgu z 
energijo, ki vključuje glavna orodja, 
potrebna za razvoj infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 115
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
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notranjem trgu z energijo; notranjem trgu z energijo, in ustreznega 
obveščanja o naložbah v energetsko 
infrastrukturo do izreka sodbe Sodišča8, 
da se zagotovi pregled morebitnih vrzeli v 
povpraševanju in oskrbi ter ovir za 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 116
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo;

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da bi se 
približali evropskemu povezanemu trgu; 
ponavlja pomen ločevanja proizvodnih in 
distribucijskih dejavnosti kot najboljšega 
načina za zagotovitev poštene konkurence 
na energetskem trgu in nižjih cen za 
porabnike;

Or. en

Predlog spremembe 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega, 
pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 

                                               
8 Primer C-490/10 Parlament proti Svetu v zvezi z Uredbo 617/2010 o obveščanju Komisije o investicijskih 
projektih na področju energetske infrastrukture.
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zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo;

zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, in v zvezi s tem 
poudarja, da bi moral biti notranji trg z 
energijo dokončno vzpostavljen do 
leta 2014, kar naj bi omogočilo prost 
pretok plina in električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo;

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega 
in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da zagotovi 
primerljive konkurenčne pogoje;

Or. de

Predlog spremembe 119
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je prepričan, da zaradi opredelitve 
zahtevane mešanice energetskih virov 
nastaja potreba po natančni oceni 
dejanskih stroškov jedrske energije, 
vključno s stroški zgradb, obratovanja in 
razgradnje jedrskih elektrarn, 
shranjevanja jedrskih odpadkov in 
obravnave posledic mogočih jedrskih 
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nesreč;

Or. lt

Predlog spremembe 120
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja potrebo po ukinitvi 
čezmerne uporabe reguliranih končnih 
tarif in nacionalnega protekcionističnega 
ravnanja, saj je to pogoj za resnično 
povezanost trgov; regulirane tarife bi 
morale biti omejene samo na varstvo 
resnično ranljivih odjemalcev;

Or. en

Predlog spremembe 121
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja potrebo po sprejetju 
zavezujočega cilja 10 % medsebojnih 
povezav; poziva Evropsko komisijo, naj 
prouči, ali bi bilo treba navedeni cilj po 
letu 2015 zvišati, da bi se upoštevala 
potrebna vključitev obnovljivih virov 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
je prepričan, da je treba oblikovati pristop 
na ravni EU, da bi v celoti izkoristili 
prednosti nove infrastrukture, in poudarja 
potrebo po vzpostavitvi usklajene metode 
za izbiranje infrastrukturnih projektov, ki 
bi temeljila na podlagi optimalnih 
projektnih rešitev, ki jih predlagajo 
operaterji energetskih sistemov;

Or. pl

Predlog spremembe 123
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi dopolnila orodja za 
načrtovanje iz tretjega svežnja o 
notranjem trgu in bi temeljila na evropskih 
in regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

Or. en
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Predlog spremembe 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, ki bo dosledno 
upošteval stališča vseh zainteresiranih 
strani (držav članic, operaterjev prenosnih 
sistemov in regulatorjev), da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi metode v 
skladu z razvojem in pravili notranjega 
trga za izbiranje infrastrukturnih projektov. 
Ta metoda bi morala temeljiti na evropski 
in regionalni perspektivi ter na izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

Or. en
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Predlog spremembe 126
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi metode v 
skladu z razvojem in pravili notranjega 
trga za izbiranje infrastrukturnih projektov.
Ta metoda bi morala temeljiti na evropski 
in regionalni perspektivi ter na izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah, ki izravnavajo 
razliko, upoštevajoč izboljšanje družbeno-
gospodarskih in okoljskih učinkov;

Or. pl
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Predlog spremembe 128
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

2. je prepričan, da je treba oblikovati 
pristop na ravni EU, da bi v celoti 
izkoristili prednosti nove infrastrukture, in 
poudarja možnost vzpostavitve usklajene 
metode za izbiranje infrastrukturnih 
projektov, ki bi temeljila na evropskih in 
regionalnih perspektivah ter izboljšanju 
družbeno-gospodarskih in okoljskih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja potrebo po zagotovitvi 
ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe EU z 
energetskimi surovinami, razvoj plodnih 
odnosov s tretjimi državami, tj. dobavitelji 
energetskih surovin in tranzitnimi 
državami, s sodelovanjem v okviru 
regionalnih in svetovnih sistemov prenosa 
energetskih surovin;

Or. pl

Predlog spremembe 130
<Members>Edit Herczog</Members>

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. skrbi jo, da se bodo podpore Skupnosti 
brez drugih ukrepov združevale v Zahodni 
Evropi oziroma, da bodo posredni in 
neposredni pozitivni gospodarski in 
družbeni učinki iz vlaganj koncentrirani 
predvsem v teh regijah;

Or. hu

Predlog spremembe 131
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morala biti izrazita 
raznolikost oskrbe, ki vključuje 
diverzifikacijo tranzitnih poti in držav 
porekla virov, strateški cilj načrtovanja 
energetske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 132
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
pregleden in usklajen s skupnimi cilji 
energetske politike in načrtom EU do leta 
2050 ter drugimi politikami EU (kot so 
promet, stavbe in sistem trgovanja z 
emisijami (ETS)), vključno s cilji
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učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta
energijske učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih
mest“;

energijske učinkovitosti (predvsem cilji, ki 
jih je treba izpolniti za dosego cilja EU
glede prihranka energije do leta 2020), pa 
tudi z morebitnimi učinki tehnološkega 
napredka in z izvajanjem pobud glede 
„pametnih mest“ za spodbujanje naložb v 
čisto in učinkovito energijo;

Or. en

Predlog spremembe 133
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen z novo sprejeto 
Uredbo 994/2010/EU za večjo zanesljivost 
oskrbe Skupnosti s plinom in širšimi cilji 
energetske politike in načrtom EU do leta 
2050 ter drugimi politikami EU (kot so 
promet, stavbe in sistem trgovanja z 
emisijami (ETS)), vključno s politikami 
energijske učinkovitosti (predvsem z 
izvajanjem napovedanega akcijskega 
načrta energijske učinkovitosti (EEAP)), pa 
tudi z morebitnimi učinki tehnološkega 
napredka in z izvajanjem pobud glede 
„pametnih mest“;

Or. en

Predlog spremembe 134
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem pred 
kratkim objavljenega akcijskega načrta 
energijske učinkovitosti (EEAP) in 
izpolnitvijo 20-odstotnega cilja), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

Or. en

Predlog spremembe 135
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe, energija iz obnovljivih virov in 
sistem trgovanja z emisijami (ETS)), 
vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka, 
zlasti za energijo iz obnovljivih virov, in z 
izvajanjem pobud glede pametnih omrežij 
in „pametnih mest“;
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Or. en

Predlog spremembe 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega načrta energijske 
učinkovitosti (EEP)), pa tudi z morebitnimi 
učinki tehnološkega napredka, vse večjo 
vlogo električnih vozil in z izvajanjem 
pobud glede „pametnih mest“;

Or. en

Predlog spremembe 137
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
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učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

učinkovitosti (EEAP)), morebitnimi učinki 
tehnološkega napredka, izvajanjem pobud 
glede „pametnih mest“ in načela 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU, kot so: promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS), politikami energijske učinkovitosti 
(predvsem z izvajanjem napovedanega 
akcijskega načrta energijske učinkovitosti 
(EEAP)), morebitnimi učinki tehnološkega 
napredka in z izvajanjem pobud glede 
„pametnih mest“;

Or. en

Predlog spremembe 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
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politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“ in „pametnih regij“;

Or. en

Predlog spremembe 140
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
pregleden in usklajen s skupnimi cilji 
energetske politike in načrtom EU do leta 
2050 ter drugimi politikami EU (kot so 
promet, stavbe in sistem trgovanja z 
emisijami (ETS)), vključno s politikami 
energijske učinkovitosti (predvsem z 
izvajanjem napovedanega akcijskega 
načrta energijske učinkovitosti (EEAP)), pa 
tudi z morebitnimi učinki tehnološkega 
napredka in z izvajanjem pobud glede 
„pametnih mest“;

Or. en

Predlog spremembe 141
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske 
učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z 
morebitnimi učinki tehnološkega napredka 
in z izvajanjem pobud glede „pametnih 
mest“;

3. poudarja, da mora biti referenčni 
scenarij, uporabljen za ocenjevanje 
energetske infrastrukture za leto 2020, 
usklajen s skupnimi cilji energetske 
politike in načrtom EU do leta 2050 ter 
drugimi politikami EU (kot so promet, 
stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske 
učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
akcijskega načrta energijske učinkovitosti 
(EEAP)), pa tudi z morebitnimi učinki 
tehnološkega napredka in z izvajanjem 
pobud glede „pametnih mest“;

Or. en

Predlog spremembe 142
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po izvajanju 
veljavnih politik in predpisov, da se 
zagotovi boljša izkoriščenost obstoječe 
energetske infrastrukture v korist 
evropskega porabnika; poziva Komisijo in 
ACER (Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev) naj strožje 
nadzorujeta nacionalno izvajanje 
predpisov, kot so predpisi v zvezi z 
načelom „uporabi ali opusti“;

Or. en
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Predlog spremembe 143
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. priporoča določitev vmesnih ciljev za 
leti 2030 in 2040 na podlagi dolgoročnih 
presoj vplivov, ki bi morali temeljiti na 
dodatnih temeljnih predpostavkah, kot so 
cilji glede prihranka energije in 
zmanjšanja emisij CO2 ter tehnološki 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 144

Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pripravi v okviru 
energetskega načrta za leto 2050 najmanj 
en scenarij poti v gospodarstvo, ki bo v 
celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 145
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti ali merilom 
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bi lahko s politikami energijske 
učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje
je obstoječo infrastrukturo mogoče
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 
nova infrastruktura, ki jo je mogoče
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

zanesljivosti delovanja določiti, v katerem 
primeru bi morala biti infrastruktura 
omejena s politiko energetske 
učinkovitosti, kdaj bi morala biti
obstoječa infrastruktura izpopolnjena ali 
posodobljena ter kdaj je potrebna nova 
infrastruktura, ki bi morala biti zgrajena 
neodvisno od že obstoječe;

Or. pl

Predlog spremembe 146
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
bi lahko s politikami energijske 
učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje 
je obstoječo infrastrukturo mogoče 
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 
nova infrastruktura, ki jo je mogoče 
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
je obstoječo nacionalno in čezmejno
nfrastrukturo mogoče nadgraditi ali 
posodobiti in kje je potrebna nova 
infrastruktura, ki jo je mogoče zgraditi 
poleg obstoječe infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
bi lahko s politikami energijske 
učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje 
je obstoječo infrastrukturo mogoče 
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
je obstoječo nfrastrukturo mogoče 
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 
nova infrastruktura, ki jo je mogoče 
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;
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nova infrastruktura, ki jo je mogoče 
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 148

Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
bi lahko s politikami energijske 
učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje 
je obstoječo infrastrukturo mogoče 
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 
nova infrastruktura, ki jo je mogoče 
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
bi se lahko s politikami energijske 
učinkovitosti izognili infrastrukturi ali jo
zmanjšali, kje je obstoječo infrastrukturo
mogoče nadgraditi ali posodobiti in kje je 
potrebna nova infrastruktura, ki jo je 
mogoče zgraditi poleg obstoječe električne 
ali prometne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje 
bi lahko s politikami energijske 
učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje 
je obstoječo infrastrukturo mogoče 
nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna 
nova infrastruktura, ki jo je mogoče 
zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v 
skladu z lestvico pomembnosti in 
stroškovne učinkovitosti določiti, kje bi 
lahko s politikami energijske učinkovitosti 
zmanjšali infrastrukturo, kje je obstoječo 
infrastrukturo mogoče nadgraditi ali 
posodobiti in kje je potrebna nova 
infrastruktura, ki jo je mogoče zgraditi 
poleg obstoječe infrastrukture;
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Or. de

Predlog spremembe 150
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj prouči možnost, 
da se med prednostne naloge na področju 
energetske infrastrukture vključijo 
projekti, ki bi povečali varnost in zaščito 
obstoječih velikih energetskih 
infrastruktur v Evropi (cevovodi za plin in 
nafto, električna omrežja, jedrske 
elektrarne, terminali za UZP itd. ) pred 
nesrečami, naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek;

Or. en

Predlog spremembe 151
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da se zmanjšanje porabe 
energije in emisij ter povečanje energetske 
učinkovitosti lahko doseže z uvedbo 
programa za povečanje energetske 
učinkovitosti v gradbeništvu in 
prometnem sektorju;

Or. ro
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Predlog spremembe 152
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja pomen določitve mogočih 
prihodnjih vrzeli v povpraševanju po
energiji in oskrbi z njo ter mogočo bližnjo 
nezadostnost proizvodne in prenosne 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva k uvedbi evropskega davka na 
ogljik za evropske emisije, ki niso 
vključene v sistem ETS, da se zmanjšajo 
emisije in davčna obremenitev preusmeri 
od dela k onesnaževanju;

Or. en

Predlog spremembe 154
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 4b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. meni, da morata biti posodobitev in 
povečanje učinkovitosti urbanih 
toplovodnih omrežij in omrežij za 
ohlajanje prednostna naloga za EU, ki 
mora biti primerno izražena in podprta 
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tako z vidika trenutnega finančnega 
okvira kot tudi v okviru prihodnje 
finančne perspektive;

Or. ro

Predlog spremembe 155
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 4b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja pomen uskladitve 
načrtovanja trgov EU in razvoja skupnih 
evropskih infrastrukturnih sistemov, da se 
zagotovi upravljanje notranjih evropskih 
medsebojnih povezav in medsebojnih 
povezav s tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov emisij CO2 ali poveča 
to tveganje tam, kjer že obstaja; poziva 
Komisijo, naj, kjer je to potrebno, pripravi 
ukrepe za razrešitev tega vprašanja v 
obliki mehanizma vključevanja stroškov 
emisij CO2 ali zahteva skladnost z 
direktivo 2009/28/ES;

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za uvoz 
nestabilnosti omrežja; zato poziva 
upravljavce omrežij, regulativne organe, 
vključno ACER in Komisijo, da v 
sodelovanju z upravljavci omrežij in 
organi v tretjih državah ustvarijo pogoje 
za potrebno stabilnost omrežja, da bi 
zagotovili potrebno vključitev sosednjih 
držav v notranji energetski trg EU, 
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potrebno za doseganje ciljev za razvoj 
obnovljive energije;

Or. de

Predlog spremembe 157
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja selitve 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 
pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja v obliki mehanizma, ki bi 
upošteval stroške emisij CO2, ali zahteva 
skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES;

5. meni, da lahko združljivost 
elektroenergetske infrastrukture EU z 
infrastrukturami tretjih držav poveča 
energetsko varnost držav članic;

Or. pl

Predlog spremembe 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 
pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja, podobne „mehanizmu 
vključevanja toplogrednih plinov“, ali 

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj prouči to možnost in 
po potrebi pripravi ukrepe, s katerimi bo 
EU lahko učinkovito rešila to vprašanje;
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zahteva skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES;

Or. en

Predlog spremembe 159
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 
pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja, podobne „mehanizmu 
vključevanja toplogrednih plinov“, ali 
zahteva skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES;

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 
pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja, podobne „mehanizmu 
vključevanja toplogrednih plinov“, ali 
zahteva skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES, da se spodbudi 
elektroenergetska infrastruktura, 
namenjena izključno uvozu energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 160
Theodoros Skylakakis

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami privede do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za 
električno energijo med EU in tretjimi 
državami ter v nekaterih primerih 
obstoječa infrastruktura za električno 
energijo privedeta do tveganja za selitev 
industrijskih virov toplogrednih plinov ali 
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pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja, podobne „mehanizmu 
vključevanja toplogrednih plinov“, ali 
zahteva skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES;

poveča to tveganje tam, kjer že obstaja; 
poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, 
pripravi ukrepe za razrešitev tega 
vprašanja, podobne „mehanizmu 
vključevanja toplogrednih plinov“, ali 
zahteva skladnost z evropsko direktivo 
2009/28/ES;

Or. en

Predlog spremembe 161
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja nujnost razvoja 
inteligentnega električnega omrežja, ki bo 
zmožno prenesti energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih virov, na lokalni in regionalni 
ravni in lahko na tak način zagotavlja 
potrebno infrastrukturo za uporabo 
električnih vozil;

Or. ro

Predlog spremembe <NumAm>162</NumAm>
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja
in vzpostavitev resničnih čezmejnih 
medsebojnih povezav, ki znatno prispevajo 
k povezovanju energetskih trgov ter k 
odpravi energetskih otokov in ozkih grl pri 
prenosu; v zvezi s tem poudarja, da je 
pomembno v vsej EU, tudi v njenih 
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odročnih regijah, zagotoviti prilagojene 
povezave po pravičnih cenah;

Or. fr

Predlog spremembe 163
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu; meni, da 
mora Evropa vzpostaviti infrastrukturo, ki 
zagotavlja tehnični dostop do vsaj dveh 
različnih virov oskrbe, tako da prenos 
plina lahko teče v dveh različnih smereh;

Or. lt

Predlog spremembe 164
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k omilitvi notranjih 
ozkih grl, ki vplivajo na evropsko 
električno omrežje kot celoto;

Or. en
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Predlog spremembe 165
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov, prodoru obnovljive 
proizvodnje in zanesljivosti oskrbe 
omrežja ter k odpravi energetskih otokov 
in ozkih grl pri prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba v večji meri 
osredotočiti na naložbe v notranja prenosna 
omrežja, ki so ključna za povezovanje 
energetskih trgov ter odpravo energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 167
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 

6. poudarja, da se je treba osredotočiti na 
notranja prenosna omrežja, ki znatno 
prispevajo k povezovanju energetskih 
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energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

trgov ter k odpravi energetskih otokov in 
ozkih grl pri prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 168
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se je treba v večji meri
osredotočiti na notranja prenosna omrežja, 
ki znatno prispevajo k povezovanju 
energetskih trgov ter k odpravi energetskih 
otokov in ozkih grl pri prenosu;

6. poudarja, da se je treba osredotočiti na 
notranja prenosna omrežja, ki znatno 
prispevajo k povezovanju energetskih 
trgov ter k odpravi energetskih otokov in 
ozkih grl pri prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 169
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja nujnost razvoja dodatnih 
zmogljivosti povezovanja in 
medomrežnega povezovanja v 
jugovzhodni Evropi s ciljem rasti 
energetskih tokov med državami 
jugovzhodne Evrope in državami Srednje 
Evrope;

Or. ro
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Predlog spremembe 170
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja na pomen prilagoditve naših 
infrastruktur posebnostim prenosa novih 
vrst energije in na nujnost zamenjave 
naših zmogljivosti, preden postanejo 
zastarele;

Or. fr

Predlog spremembe 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po novi 
infrastrukturi, ki bo odpravila energetske 
otoke in odvisnost od enega samega 
dobavitelja ter izboljšala zanesljivost 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 172
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da so razlike iz preteklosti v 
razvoju plinskega in energetskega 
omrežja glavna ovira za izvajanje 
protikriznih mehanizmov Unije iz Uredbe 
(EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta 
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in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom ter načel 
notranjega energetskega trga v Srednji 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice k 
sprejetju ukrepov, ki bodo operaterje 
prenosnih sistemov ustrezno spodbudili, 
da bodo proučili mogoče povezovalne 
daljnovode z regionalnega ali evropskega 
vidika in svoje investicijske načrte 
utemeljili na družbeno-gospodarskih 
učinkih energetskih povezovalnih 
daljnovodov in ne samo na gospodarnosti 
projekta, s čimer bodo preprečili 
premajhno vlaganje v prenosne 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. 7a. poziva Komisijo, da do konca leta 
2011 predloži možne rešitve za navzkrižja 
ciljev, ki jih je v tretjem letnem poročilu z 
dne 15.11.2010 opisal evropski 
koordinator Georg Wilhelm 
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Adamowitsch, na primer navzkrižje med 
nujno potrebno izgradnjo infrastrukture 
in togimi okoljskimi določbami;

Or. de

Predlog spremembe 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. . poudarja priložnosti, ki jih obstoječa 
evregionalna partnerstva ponujajo za 
razvoj in krepitev čezmejnih projektov na 
področju energetske infrastrukture, zlasti 
v zvezi z obnovljivo energijo, in izrecno 
zahteva, naj se zato ti instrumenti 
(Euregio, EZTS) začnejo izkoriščati;

Or. nl

Predlog spremembe 176
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja odločitev Komisije, da 
uvede „stresne teste“ za evropske jedrske 
elektrarne; meni, da so prihodnje 
zakonodajne pobude za vzpostavitev 
okvira Skupnosti za jedrsko varnost 
ključne za nenehno izboljševanje 
varnostnih standardov v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. regionalne pobude bi morali 
poglabljati in še naprej razvijati, ker 
najbolj kažejo posebnosti, ki pogojujejo 
delovanje energetskega sistema na 
posameznih področjih (npr. strukturo 
virov v regiji, vetrno energetiko, omrežne 
omejitve, dostopnost virov);

Or. pl

Predlog spremembe 178
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU; 
pri tem bi bilo treba zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje obravnavati na 
enaki ravni kot cilje 20–20–20, desetletni 
načrt za razvoj omrežja pa bi moral biti 
instrument za spremljanje skladnosti s 
ciljem 10 % medsebojnih povezav;

Or. en
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Predlog spremembe 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa pomembne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da se morajo v desetletnem načrtu 
za razvoj omrežja določiti pomembni 
projekti infrastrukture za plin in elektriko, 
ki morajo dati osnovo za izbiro projektov
EIP;

Or. de

Predlog spremembe 180
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
brez poseganja v delovanje notranjega 
trga, opredeliti tudi prednostne naloge, ki 
jih je treba izpolniti, da bi dosegli 
energetske in podnebne cilje EU;

Or. en

Predlog spremembe 181
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
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razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi lahko dosegli okoljske 
in socialne cilje EU;

Or. pl

Predlog spremembe 182
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, prispevati tudi k opredelitvi 
prednostnih nalog, ki jih je treba izpolniti, 
da bi dosegli energetske in podnebne cilje 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 183
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
tudi upoštevati in se zavzeti za energetske 
in podnebne cilje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 184
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki mora opredeliti ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU;

Or. fr

Predlog spremembe 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU;

Or. en

Predlog spremembe 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
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projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU;

Or. en

Predlog spremembe 187
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU;

Or. en

Predlog spremembe 188
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske infrastrukture, 
opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je 
treba izpolniti, da bi dosegli energetske in 
podnebne cilje EU;

8. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne 
projekte elektroenergetske in plinske
infrastrukture, opredeliti tudi prednostne 
naloge, ki jih je treba izpolniti, da bi 
dosegli energetske in podnebne cilje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 189
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi prav 
take predloge, ki bi izboljšali preglednost
in udeležbo družbe pri določanju
prednostnih nalog energetskega sektorja;

Or. pl

Predlog spremembe 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov;

Or. de
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Predlog spremembe 191
Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije; in naj pozove države članice,
naj razširijo svojo infrastrukturo za 
oskrbo s plinom v okviru regionalnega 
sodelovanja v skladu s Prilogo IV Uredbe 
EU št. 994/2010;

Or. en

Predlog spremembe 192
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje energetski sektor, 
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sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

neodvisne strokovnjake, potrošniške 
organizacije in nevladne organizacije; 
meni, da je objava tehničnih podatkov za 
načrtovanje bistveni element za 
zagotovitev te udeležbe;

Or. en

Predlog spremembe 193
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
in plinski sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. de

Predlog spremembe 194
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
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preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje industrijski in
energetski sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 195
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje plinski in
elektroenergetski sektor, neodvisne 
strokovnjake, potrošniške organizacije in 
nevladne organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 196
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske, 
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plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

plinske in naftne infrastrukture EU 
predstavi konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje energetski sektor, 
neodvisne strokovnjake, potrošniške 
organizacije in nevladne organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 198
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 9. poziva Komisijo, naj zaradi 
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zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje energetski sektor, 
neodvisne strokovnjake, potrošniške
organizacije in nevladne organizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 199
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje energetski sektor, 
neodvisne strokovnjake, potrošniške 
organizacije in nevladne organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 9 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje industrijski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 201
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja bodočih 
projektov EU na področju
elektroenergetske in plinske infrastrukture 
predstavi konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
bodočega načrtovanja elektroenergetske in 
plinske infrastrukture EU predstavi 
konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri 
določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski 
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

9. poziva Komisijo, naj zaradi 
zagotavljanja boljšega upravljanja 
prihodnjih prednostnih nalog na področju 
elektroenergetske in plinske infrastrukture 
EU predstavi konkretne predloge za 
izboljšanje preglednosti in javne udeležbe 
pri določanju prednostnih nalog EU v širše 
zastavljenem postopku sodelovanja 
deležnikov, ki vključuje elektroenergetski
sektor, neodvisne strokovnjake, 
potrošniške organizacije in nevladne 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 203
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da je treba nameniti pozornost 
lastništvu energetske infrastrukture v EU, 
ki je v lasti tujih družb ali njihovih 
hčerinskih družb in nimajo pregledne 
upravljavske strukture in so pod 
prevelikim vplivom tujih vlad; poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem pripravi 
predloge za vzpostavitev ustreznih pravnih 
in institucionalnih zaščitnih ukrepov, 
zlasti v zvezi z dostopom do javnega 
financiranja iz sredstev EU;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja prispevati k tekočemu 
programu razvoja evropske infrastrukture 
za prenos električne energije in plina v 
okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija; poudarja, da je treba 
ta pristop od spodaj navzgor dopolniti z 
ustrezno strukturiranim pogledom od 
zgoraj navzdol z evropskega vidika;

Or. en

Predlog spremembe 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos plina in električne 
energije v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki se izvaja pod 
nadzorom Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) ob 
upoštevanju pomembnih predpisov iz 
tretjega svežnja o notranjem trgu;

Or. de
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Predlog spremembe 206
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki se izvaja ob upoštevanju 
pomembnih predpisov iz tretjega svežnja o 
notranjem trgu pod nadzorom Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisije;

Or. de

Predlog spremembe 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja ter pod nadzorom Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisije;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja ali regionalni investicijski 
načrti predstavljati podlago za tekoči 
program razvoja evropske infrastrukture za 
prenos električne energije in plina v okviru 
dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja ter pod nadzorom Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisije;

Or. pl
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Predlog spremembe 208
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki ga spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki ga spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 210
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki ga spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 211
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki ga spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
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infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki jo spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki jo spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 213
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive
načrtovanja in pod nadzorom Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisije;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja in pod nadzorom 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisije;

Or. fr

Predlog spremembe 214
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
in plina v okviru dolgoročne evropske 
perspektive načrtovanja, ki ga spremljata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;
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Or. en

Predlog spremembe 215
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati podlago za 
tekoči program razvoja evropske 
infrastrukture za prenos električne energije 
v okviru dolgoročne evropske perspektive 
načrtovanja, ki ga spremljata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) in Komisija;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za 
razvoj omrežja predstavljati ključno
podlago za tekoči program razvoja 
evropske infrastrukture za prenos 
električne energije v okviru dolgoročne 
evropske perspektive načrtovanja, ki ga 
spremljata Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) in 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi morali ACER in 
nacionalni regulativni organi (National 
Regulatory Authorities – NRA) pred 
odobritvijo naložb v infrastrukturo 
sprejeti konkretne smernice, da se za vsak 
projekt posebej preveri, ali bi bilo zahteve 
infrastrukture mogoče izpolniti 
stroškovno učinkovitejše z ukrepi za 
energetsko učinkovitost na strani 
povpraševanja;

Or. en

</RepeatBlock-Amend>
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