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Predlog spremembe 217
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da so bili 
omrežje v Severnem morju, medsebojne 
povezave v jugozahodni Evropi ter 
povezave v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi opredeljeni kot prednostna naloga, 
saj predstavlja bistveni element bodočega 
evropskega nadomrežja; poziva Komisijo, 
naj se posvetuje z vsemi ustreznimi 
deležniki, da bi pospešila določitev 
elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek; poudarja pomen 
medsebojne povezave s srednjo in vzhodno 
Evropo, da bi obnovljivo energijo iz teh 
regij vključili v prihodnje popolnoma 
evropsko nadomrežje;

Or. en

Predlog spremembe 218
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije ter vključevanje novih 
načinov uporabe električne energije, 
predvsem v električnih ali hibridnih 
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omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

vozilih, ki se polnijo prek električne 
vtičnice, bistvenega pomena za uspešno 
doseganje skupnih energetskih ciljev, in 
pozdravlja dejstvo, da je bilo omrežje v 
Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
opozarja na pomen gradnje povezanega 
vozlišča priobalnega omrežja držav ob 
Severnem morju, da bi čim bolj izboljšali 
povezljivost, odpornost sistema in 
operativno prožnost ter znižali stroške;
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

Or. en

Predlog spremembe 219
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega 
nadomrežja; poziva Komisijo, naj se 
posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, da 
bi pospešila določitev elektroenergetske 
avtoceste, in Evropskemu parlamentu do 
leta 2014 predstavi osnutek;

11. poudarja, da sta gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije ter vključevanje novih 
načinov uporabe električne energije, zlasti 
za električna ali hibridna vozila,
bistvenega pomena za uspešno doseganje 
skupnih energetskih ciljev, in pozdravlja 
dejstvo, da je bilo omrežje v Severnem 
morju opredeljeno kot prednostna naloga
za dosego tega cilja; poziva Komisijo, naj 
se posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, 
da bi pospešila določitev elektroenergetske 
avtoceste, in Evropskemu parlamentu do 
leta 2014 predstavi osnutek na podlagi 
socialno-ekonomske analize stroškov in 
koristi takih infrastruktur;

Or. fr
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Predlog spremembe 220
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno 
kot prednostna naloga, saj predstavlja 
bistveni element bodočega evropskega 
nadomrežja; poziva Komisijo, naj se 
posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, da 
bi pospešila določitev elektroenergetske 
avtoceste, in Evropskemu parlamentu do 
leta 2014 predstavi osnutek;

11. poudarja, da je izboljšanje
infrastrukture za racionalno vključevanje 
obnovljivih virov vetrne energije s 
področja Severnega in Baltiškega morja 
proti jugu bistvenega pomena za uspešno 
doseganje skupnih energetskih ciljev; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev t.im. elektroenergetskih avtocest, 
in Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi njihov osnutek;

Or. pl

Predlog spremembe 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

11. poudarja, da sta gradnja prenosne in 
distribucijske infrastrukture za učinkovito 
in pametno vključevanje obnovljive 
energije ter vključevanje novih načinov 
uporabe električne energije, predvsem v 
električnih ali hibridnih vozilih, ki se 
polnijo prek električne vtičnice, bistvenega 
pomena za uspešno doseganje skupnih 
energetskih ciljev, in pozdravlja dejstvo, da 
je bilo omrežje v Severnem morju 
opredeljeno kot prednostna naloga, saj 
predstavlja bistveni element bodočega 
evropskega nadomrežja; poziva Komisijo, 
naj se posvetuje z vsemi ustreznimi 
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deležniki, da bi pospešila določitev 
elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

Or. en

Predlog spremembe 222
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014
predstavi osnutek;

11. poudarja, da sta gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije ter vključevanje novih 
načinov uporabe električne energije, 
predvsem v električnih vozilih ali 
hibridnih vozilih, ki se polnijo prek 
električne vtičnice, bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2013
predstavi osnutek;

Or. en

Predlog spremembe 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da so bili
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omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

omrežje v Severnem morju, jugozahodni 
koridor in drugi pilotni projekti, ki jih bo 
podprla Komisija, kot je bilo navedeno na 
Firenškem forumu, opredeljeni kot 
prednostna naloga, saj predstavljajo
bistvene elemente bodočega evropskega 
nadomrežja; poziva Komisijo, naj se 
posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, da 
bi pospešila določitev elektroenergetske 
avtoceste, in Evropskemu parlamentu do 
leta 2014 predstavi osnutek;

Or. en

Predlog spremembe 224
Theodoros Skylakakis

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek, ne da bi se iz zadevnega 
osnutka in načrtovanja izključilo katero 
koli širše evropsko geografsko ozemlje;

Or. en

Predlog spremembe 225
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 11 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek, ki bo najbolje 
vključeval posebnosti prenosa obnovljive 
energije, na primer sončne ali vetrne;

Or. fr

Predlog spremembe 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno 
kot prednostna naloga, saj predstavlja 
bistveni element bodočega evropskega 
nadomrežja; poziva Komisijo, naj se 
posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, da 
bi pospešila določitev elektroenergetske 
avtoceste, in Evropskemu parlamentu do 
leta 2014 predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev; poziva Komisijo, naj se posvetuje z 
vsemi ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

Or. en
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Predlog spremembe 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da sta bila
omrežje v Severnem morju in sredozemski 
obroč opredeljena kot prednostna naloga, 
saj predstavljata bistvena elementa
bodočega evropskega nadomrežja; poziva 
Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014 
predstavi osnutek;

Or. en

Predlog spremembe 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu do leta 2014
predstavi osnutek;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture 
za učinkovito in pametno vključevanje 
obnovljive energije bistvenega pomena za 
uspešno doseganje skupnih energetskih 
ciljev, in pozdravlja dejstvo, da je bilo 
omrežje v Severnem morju opredeljeno kot 
prednostna naloga, saj predstavlja bistveni 
element bodočega evropskega nadomrežja; 
poziva Komisijo, naj se posvetuje z vsemi 
ustreznimi deležniki, da bi pospešila 
določitev elektroenergetske avtoceste, in 
Evropskemu parlamentu pred koncem leta 
2012 predstavi osnutek;

Or. nl
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Predlog spremembe229
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi razvoj infrastrukture 
za ogrevanje in hlajenje (tj. daljinsko 
ogrevanje) ter predelava sistemov 
ogrevalne infrastrukture, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih, v infrastrukturo, ki 
temelji na obnovljivi energiji, precej 
pomagala pri doseganju ciljev EU na 
področju oskrbe z energijo in 
zmanjševanja toplogrednih plinov, 
predvsem na mestnih območjih; zato 
poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno 
strategijo za sektor ogrevanja in hlajenja;

Or. en

Predlog spremembe 230
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba najti nove, 
učinkovite in prožne načine za uporabo in 
vzdrževanje elektroenergetskih omrežij, 
ker bi lahko vključevanje obnovljive 
energije povzročilo lokalna neravnovesja; 
v zvezi s tem poudarja ključno vlogo 
pametnih omrežij in prožne distribucije za 
izboljšanje stroškovne učinkovitosti 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije 
in mikro proizvodnje;

Or. fr
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Predlog spremembe 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi vključevanje 
obnovljive energije lahko povzročilo 
lokalna neravnovesja, zato je treba najti 
nove, učinkovite in prožne načine za 
upravljanje in vzdrževanje električnih 
omrežij. V zvezi s tem izpostavlja ključno 
vlogo pametnih omrežij in prožne 
distribucije pri izboljšanju stroškovne 
učinkovitosti proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije in mikro proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 232
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo k nadaljnjim 
ukrepom v smeri oblikovanja pogojev za 
evropsko usmerjeno povezavo njenih 
priobalnih energetskih potencialov; meni, 
da je vključevanje priobalnih energetskih 
potencialov Severnega morja, Baltika in 
Črnega morja bistveno za razvoj 
evropskega notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 233
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je potrebna 
medsektorska politična usklajenost glede 
energetskih infrastruktur in njihove 
povezave z okvirom pomorskega 
prostorskega načrtovanja, ki bi lahko bila 
koristna tudi za umeščanje velikih 
projektov priobalnih vetrnih elektrarn v
splošno strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 234
Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja izzive, ki jih vključevanje 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije 
pomeni za delovanje sistema; poudarja 
potrebo po novem, učinkovitem in 
pametnem upravljanju prek pametnih 
omrežij, prožnih distribucijskih operacij 
in pametnega merjenja;

Or. en

Predlog spremembe 235
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja Komisijo, da bi bilo treba 
zaradi varnostnih in gospodarskih 
razlogov vsako državo članico tudi 
podpreti, da postane proizvajalka in 
potrošnica trajnostne energije;

Or. en
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Predlog spremembe 236
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 11a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. spodbuja Komisijo, naj pospeši delo v 
zvezi s „platformo elektroenergetske 
avtoceste“, ki jo je nedavno podprl 
Firenški forum;

Or. en

Predlog spremembe 237
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 11b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. meni, da se mora Unija osredotočiti 
tudi na modernizacijo omrežja EU in 
podpreti države članice pri tej nalogi, 
predvsem v srednji in vzhodni Evropi, kjer 
je omrežje najšibkejše; v tem okviru 
poudarja, da nima smisla graditi obsežnih 
projektov na področju obnovljivih virov 
energije, če so omrežja, na katera naj bi 
se ti priključili, prestara, da bi podprla to 
novo energijo;

Or. en

Predlog spremembe 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; s tega vidika 
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dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

pozdravlja dajanje prednosti hitremu 
odprtju južnega koridorja, kar bo utrlo pot 
progresivnemu razvoju nove uvozne poti v 
EU. Poudarja potrebo po pravilnem 
izvajanju zahtev glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, določenih v 
Uredbi 994/2010, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 239
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; s tega vidika 
pozdravlja dajanje prednosti hitremu 
odprtju južnega koridorja, kar bo utrlo pot 
progresivnemu razvoju nove uvozne poti v 
EU. Poudarja potrebo po pravilnem 
izvajanju zahtev glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, določenih v 
Uredbi 994/2010, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. en
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Predlog spremembe 240
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe, prispevanje k 
boljšemu delovanju notranjega 
energetskega trga ter s tem zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov in medsebojnih povezav, in 
poudarja, da je treba plinsko infrastrukturo 
razvijati ob popolnem spoštovanju 
prispevka terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin/stisnjeni zemeljski plin ter 
skladišč;

Or. en

Predlog spremembe 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe, prispevanje k 
boljšemu delovanju notranjega 
energetskega trga ter s tem zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov in medsebojnih povezav, in 
poudarja, da je treba plinsko infrastrukturo 
razvijati ob popolnem spoštovanju 
prispevka terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin/stisnjeni zemeljski plin ter 
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skladišč;

Or. en

Predlog spremembe 242
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin; pozdravlja dajanje 
prednosti oblikovanju plinske osi v smeri 
sever-jug v srednji Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 243
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture in plinovodov za izboljšanje 
raznolikosti in zanesljivosti oskrbe ter 
zmanjšanje energetske odvisnosti; poudarja 
potrebo po dodatnih zahtevah glede 
prožnosti plinskih infrastruktur, predvsem 
zaradi zagotavljanja možnosti spremembe 
smeri tokov, in poudarja, da je treba 
plinsko infrastrukturo razvijati ob 
popolnem spoštovanju prispevka 
terminalov za utekočinjeni zemeljski 
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zemeljski plin; plin/stisnjeni zemeljski plin ter podzemnih 
skladišč kot pospeševalnih trgovskih 
vozlišč in virov diverzifikacije izvora;

Or. en

Predlog spremembe 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin, zaradi visoke stopnje 
prilagodljivosti njunih možnosti dobave;

Or. nl

Predlog spremembe 245
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti, ob hkratnem 
spoštovanju potrebe po bistvenem 
zmanjšanju emisij iz energetskega 
sektorja do leta 2050; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
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utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 246
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti, ob hkratnem 
spoštovanju potrebe po bistvenem 
zmanjšanju emisij iz energetskega 
sektorja do leta 2050; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti, na primer z 
razvojem zelenega plina; poudarja potrebo 
po dodatnih zahtevah glede prožnosti 
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zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

plinskih infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, kot je določeno v Direktivi 
994/2010, predvsem zaradi zagotavljanja 
možnosti spremembe smeri tokov, in 
poudarja, da je treba plinsko infrastrukturo 
razvijati ob popolnem spoštovanju 
prispevka terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin/stisnjeni zemeljski plin;

Or. de

Predlog spremembe 249
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
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zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin ter ladij za prevoz 
utekočinjenega zemeljskega 
plina/stisnjenega zemeljskega plina;

Or. en

Predlog spremembe 250
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin in stisnjeni 
zemeljski plin;

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin in podzemnega skladiščenja 
plina;

Or. fr

Predlog spremembe 251
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje 
energetske odvisnosti; poudarja potrebo po 
dodatnih zahtevah glede prožnosti plinskih 

12. poudarja pomen učinkovite plinske 
infrastrukture za izboljšanje raznolikosti 
mešanice energetskih virov in zanesljivosti 
oskrbe ter zmanjšanje energetske 
odvisnosti; poudarja potrebo po dodatnih 
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infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin in stisnjeni 
zemeljski plin;

zahtevah glede prožnosti plinskih 
infrastruktur, predvsem zaradi 
zagotavljanja možnosti spremembe smeri 
tokov, in poudarja, da je treba plinsko 
infrastrukturo razvijati ob popolnem 
spoštovanju prispevka terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin in stisnjeni 
zemeljski plin;

Or. fr

Predlog spremembe 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 12a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja mnenje Komisije, da bo 
imel zemeljski plin pomembno vlogo kot 
alternativno gorivo; vendar poudarja, da 
bodo morali tudi drugi energetski nosilci 
in hranilniki električne energije prevzeti 
takšno vlogo, da se zagotovi zanesljivost 
oskrbe; potrjuje, da bo raznovrstnejša 
kombinacija energetskih virov še vedno 
oblikovala osnovo za varno in stroškovno 
ugodno oskrbo z energijo;

Or. de

Predlog spremembe 253
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 12a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da so v nasprotju z vsemi 
drugimi infrastrukturnimi naložbami, ki 
jih namerava spodbuditi EU, plinske 
povezave in skladišča za plin v skladu z 
uredbo iz leta 2009 o zanesljivosti oskrbe s 
plinom obvezna infrastruktura; poziva 
Komisijo, da oceni, ali bi morala EU v 
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določeni meri financirati infrastrukturne 
izboljšave, zahtevane v skladu z uredbo iz 
leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 254
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 12a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. podpira, da pred konkretnimi 
vlaganji v utekočinjeni zemeljski plin, 
opravijo presoje vplivov, ki upoštevajo 
pričakovane učinke teh vlaganj na cene 
plina, ker dolgoročno še niso razčiščene –
upoštevajo npr. stroške izgradnje in 
vzdrževanja, prednosti sprememb 
pogajalskega položaja-;

Or. hu

Predlog spremembe 255
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja dejstvo, da ima regija 
Črnega morja geostrateško vrednost še 
posebej za energetsko varnost ter 
raznovrstnost virov in oskrbnih 
energetskih poti v EU, zahvaljujoč svoji 
bližini glede na Kaspijsko morje, Bližnji 
vzhod in srednjo Azijo;

Or. ro

Predlog spremembe 256
Anni Podimata

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

12a. poudarja, da nobena regija držav 
članic EU, vključno z otoškimi, po letu 
2015 ne bi smela ostati brez povezave z 
evropskimi plinskimi in električnimi 
omrežji oziroma da njena energetska 
varnost ne bi smela biti ogrožena zaradi 
pomanjkanja ustreznih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 257
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 12a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja potrebo po spodbujanju 
južnega koridorja kot sredstva za 
povečanje zanesljivosti oskrbe; meni, da 
projekti, kot je plinovod Nabucco, 
pomenijo ključne prednostne projekte za 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 258
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 12b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. priznava, da ima črnomorska regija 
geostrateški pomen za energetsko varnost 
EU, predvsem glede diverzifikacije oskrbe 
z energijo, saj povezuje Evropo s 
Kaspijskim morjem, Bližnjim vzhodom in 
srednjo Azijo; poudarja potrebo po 
krepitvi večstranskega energetskega 
sodelovanja v črnomorski regiji in razvoju 
njene energetske infrastrukture;
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Or. en

Predlog spremembe 259
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. meni, da je razvoj pristanišč EU ob 
Črnem morju ključen, vključno 
terminalov za nafto in plin ter ureditev 
glede intermodalnega transporta, s ciljem 
izboljšanja transporta ogljikovodikov v 
regiji;

Or. ro

Predlog spremembe 260
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12c (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poudarja evropsko dodano vrednost 
in pomembnost južnega plinskega 
koridorja za izboljšanje varnosti dobave 
energije v EU; zahteva od Komisije in 
držav članic kot tudi od njihovih 
partnerjev, da podprejo in pospešijo 
izvajanje projektov, kot je plinovod 
Nabucco, ki predstavlja ključno prioriteto 
za EU, poleg ostalih manjših projektov, 
kot so čezjadranski plinovod (TAP), 
vseevropski naftovod (PEOP), 
medomrežna povezava Turčija-Grčija-
Italija (ITGI) ali medomrežna povezava 
Azerbajdžan-Gruzija-Romunija (AGRI);

Or. ro
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Predlog spremembe 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. poziva Komisijo, naj temeljito 
ovrednoti možnosti in tveganja uporabe 
nekonvencionalnih virov plina v EU ob 
upoštevanju različnih metod črpanja in 
najnovejšega tehničnega razvoja;

Or. de

Predlog spremembe 262
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da bi razvoj infrastrukture za 
nekonvencionalne vire plina pomagal 
zmanjšati odvisnost Evrope od tujih virov 
plina; vendar ugotavlja, da Komisija temu 
še ni posvetila ustrezne pozornosti, 
predvsem z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti; spodbuja države članice, v 
katerih so rezerve plina iz skrilavca v 
razvoju, da tesneje sodelujejo glede 
povezanih vprašanj, vključno z razvojem 
standardov za cementiranje in odlivanje 
vrtin;

Or. en
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Predlog spremembe 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, ko je treba 
je oceniti razpoložljive rezerve, pravna 
vprašanja, življenjski cikel, vpliv na okolje
in gospodarsko izvedljivost; poziva 
Komisijo, naj pospeši delo v zvezi s tem 
vprašanjem in rezultate ocene vključi v 
katero koli prihodnjo dolgoročno 
strategijo Unije;

Or. en

Predlog spremembe 264

Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da bi morala Komisija, preden 
sprejme kakršne koli nadaljnje ukrepe, 
temeljito oceniti nekonvencionalne vire 
plina z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 265
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti na podlagi načela enake in 
pregledne obravnave virov primarne 
energije, ne glede na tehnologijo, 
uporabljeno za njihovo pridobivanje;

Or. en

Predlog spremembe 266
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika ocene potenciala teh virov 
energije, njihovega življenjskega cikla in 
vplivov na okolje; poziva Komisijo, naj to 
vprašanje temeljito ovrednoti in na podlagi 
te ocene obravnava morebitna pravna 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 267
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 

13. meni, da mora Komisija temeljito 
oceniti razvoj infrastrukture za 
nekonvencionalne vire plina, predvsem z 
vidika pravnih vprašanj, ocene 
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življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

življenjskega cikla in vplivov na okolje, 
preden sprejme kakršne koli nove 
odločitve ali ukrepe glede tega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, novih 
tehnoloških rešitev, ocene življenjskega 
cikla in vplivov na okolje; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

Or. pl

Predlog spremembe 269
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za trajnostne nekonvencionalne vire plina, 
predvsem z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

Or. en

Predlog spremembe 270
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za nekonvencionalne vire plina, predvsem 
z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

13. meni, da Komisija še ni posvetila 
ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture 
za trajnostne nekonvencionalne vire plina, 
predvsem z vidika pravnih vprašanj, ocene 
življenjskega cikla in vplivov na okolje; 
poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito 
ovrednoti;

Or. en

Predlog spremembe 271
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 13a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bo dekarbonizacija 
gospodarstva sicer pripeljala do vse 
večjega zmanjševanja porabe energije iz 
fosilnih goriv, vendar bo nafta še mnogo 
let ostala pomemben del oskrbe z energijo 
v EU, zato je treba med prehodom 
vzdrževati konkurenčen evropski prenos 
nafte in rafinerijsko infrastrukturo, da bi 
zagotovili varno in cenovno dostopno 
dobavo proizvodov porabnikom v EU;

Or. en

Predlog spremembe 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 13a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja potrebo podpiranja 
geoloških raziskav, namenjenih 
ovrednotenju zmogljivosti obstoječih 
nahajališč ter možnosti pridobivanja in 
črpanja plina iz alternativnih evropskih 
virov, kar bi pospešilo tehnološki razvoj 
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na področju črpanja zemeljskega plina iz 
alternativnih virov;

Or. pl

Predlog spremembe 273
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 13a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj si prizadeva v 
smeri diverzifikacije in varnosti naftnih 
virov in plina; meni, da bi morala 
Komisija tudi oceniti možnost naftne osi v 
smeri sever-jug in podaljšanje naftovoda 
Odessa-Brody;

Or. en

Predlog spremembe 274
Niki Tzavela

Predlog resolucije
Odstavek 13a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13augotavlja pomembnost in koristnost 
plina iz skrilavca kot nekonvencionalnega 
vira plina;

Or. en

Predlog spremembe 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 13b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. meni, da bi pridobivanje zemeljskega 
plina iz nekonvencionalnih virov na daljši 
rok pripomoglo k zmanjševanju stopnje 
odvisnosti držav članic od uvoza plina 
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izven EU;

Or. pl

Predlog spremembe 276
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 13b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva Komisijo, naj oceni potrebo po 
novi uredbi o zanesljivosti oskrbe z nafto 
na podlagi modela uredbe o zanesljivosti 
oskrbe s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 277
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja;

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja, ter poudarja pomen 
prednostnega dostopa do omrežja za 
obnovljive vire energije, kot določa 
Direktiva 2009/28/ES;

Or. en

Predlog spremembe 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
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energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja;

energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja, ter poudarja pomen 
prednostnega dostopa do omrežja za 
obnovljive vire energije, kot določa 
Direktiva 2009/28/ES;

Or. en

Predlog spremembe 279
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja;

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi omogočili decentralizirano 
proizvodnjo energije in udeležbo na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 280
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na 
podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja;

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane 
energetske infrastrukture na nacionalni 
ravni za kmetijske vire energije in manjše 
vire energije na podeželju, da bi spodbudili 
decentralizirano proizvodnjo energije in 
razvoj podeželja;

Or. en
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Predlog spremembe 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
ukrepov za učinkovitost na strani 
povpraševanja v sistem; poudarja, da bi 
opustitev bolj prednostnega obravnavanja 
uravnavanja povpraševanja precej 
spodkopala vključevanje decentraliziranih 
virov proizvodnje energije in doseganje 
splošnih ciljev energetske politike;

Or. en

Predlog spremembe 282
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
ukrepov za učinkovitost na strani 
povpraševanja v sistem; poudarja, da bi 
bolj prednostno obravnavanje ukrepov na 
strani povpraševanja precej okrepilo 
vključevanje decentraliziranih virov 
proizvodnje energije in pospešilo 
doseganje splošnih ciljev energetske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 283
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na 
nacionalni ravni, kar vključuje 
distribucijsko omrežje in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem, in tudi nacionalne infrastrukturne 
projekte, ki imajo pozitivne učinke na 
področju oskrbe ali medsebojnega 
povezovanja notranjega trga z energijo, ki 
presegajo nacionalne meje;

Or. fr

Predlog spremembe 284
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na 
nacionalni ravni. To vključuje 
distribucijsko omrežje in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem; to vključuje tudi nacionalne 
infrastrukturne projekte, katerih pozitiven 
učinek presega nacionalne meje v smislu 
oskrbe ali medsebojne povezanosti 
notranjega energetskega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 285
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in pomembno vlogo, ki jo 
imajo industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem; poudarja potencial 
decentralizirane proizvodnje energije in 
poziva Komisijo, naj upošteva to ter 
spodbuja in olajša njegov nadaljnji 
razvoj;

Or. nl

Predlog spremembe 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo 
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije in 
ukrepov za učinkovitost na strani 
povpraševanja v sistem; poudarja, da bi 
opustitev bolj prednostnega obravnavanja 
uravnavanja povpraševanja precej 
spodkopala vključevanje virov 
decentralizirane proizvodnje energije in 
spodkopala doseganje splošnih ciljev 
energetske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 287
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in vlogo, ki jo imajo
industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem;

15. poudarja pomen na nacionalni ravni 
infrastrukture na ravni distribucije in 
vlogo, ki jo imajo industrijski porabniki in 
upravljavci distribucijskih omrežij pri 
vključevanju decentralizirane proizvodnje 
energije v sistem;

Or. en

Predlog spremembe 288
Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 15a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je ključ do spremembe 
vedenja porabnikov v spletu prožnega 
določanja cen in regulativne spodbude v 
obliki sistema nagrajevanja za 
spodbujanje večje učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 289
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 15a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi nove pobude, kot so 
dinamične cene ali sistemi nagrajevanja, 
pomagale spremeniti vedenje porabnikov 
v smeri pravih proaktivnih porabnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 290
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 15a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi nove pobude, kot so 
dinamično določanje cen ali sistemi 
nagrajevanja, pomagale spremeniti
vedenje uporabnikov v smeri pravih 
proaktivnih porabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 291
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 15a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi nove pobude, kot so 
dinamično določanje cen ali sistemi 
nagrajevanja, pomagale spremeniti 
vedenje porabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 292
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude in rešitve, ki bi 
podpirale razvoj zmogljivosti glede 
skladiščenja energije (vključno z 
večnamenskimi obrati za plin/vodik, 
učinkovitimi akumulatorji za avtomobilski 
pogon, visokotlačnimi elektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi inovativnimi 
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tehnologijami);

Or. pl

Predlog spremembe 293
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami) in
poziva k regulativnemu okviru za 
skladiščenje energije, ki čim bolj povečuje 
vključevanje in uporabo energije iz 
obnovljivih virov, ob izogibanju 
omejitvam prenosa;

Or. en

Predlog spremembe 294
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, črpalnimi in 
akumulacijskimi hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami, akumulatorji in drugimi 
tehnologijami);

Or. en
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Predlog spremembe 295
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, decentraliziranim 
skladiščenjem bioplina, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

Or. en

Predlog spremembe 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami, stisnjenim zrakom in 
drugimi tehnologijami;

Or. de

Predlog spremembe 297
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 



PE462.547v01-00 40/93 AM\861992SL.doc

SL

predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami, električnimi vozili in drugimi 
tehnologijami);

Or. fr

Predlog spremembe 298
Giles Chichester

Predlog spremembe
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami, električnim vozilom in 
drugimi tehnologijami);

Or. en

Predlog spremembe 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami in drugimi tehnologijami);

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 
predstavi konkretne pobude za spodbujanje 
razvoja zmogljivosti za skladiščenje 
energije (vključno z večnamenskimi obrati 
za plin/vodik, hidroelektrarnami, 
visokotemperaturnimi sončnimi 
elektrarnami, električnimi vozili in drugimi 
tehnologijami);

Or. en
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Predlog spremembe 300
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 16a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj prouči ustrezne 
ukrepe, da se bo pri skladiščenju energije 
upoštevalo vse zainteresirane gospodarske 
subjekte in da bodo ti lahko pod enakimi 
pogoji prispevali dodano vrednost k 
izpolnjevanju ciljev energetske politike;

Or. <Original>{ES}</Original>

Predlog spremembe 301
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi moralo biti uvajanje 
pametnih omrežij med prednostnimi 
nalogami energetske infrastrukture, saj 
bo pomagalo zmanjšati energetsko 
odvisnost, tako da bo povečalo energetsko 
učinkovitost, znižalo cene ob izredno 
visoki obremenitvi in razvilo prožnost 
električnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 302
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi se morali projekti za 
zajemanje CO2 in infrastrukturo 
prenosa, ki jih je doslej razvijala 
Komisija, nadaljevati; poziva Komisijo, 

17. poziva Komisijo, naj pripravi vmesno 
poročilo z oceno projektov, ki jih je razvila 
Komisija in jih financira EU ter se 
nanašajo na projekte infrastrukture za 
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naj pripravi vmesno poročilo z oceno
napredka, ki ga na tem področju dosegajo
projekti, ki jih financira EU;

zajemanje in prenos CO2;

Or. nl

Predlog spremembe 303
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi se morali projekti za 
zajemanje CO2 in infrastrukturo prenosa, 
ki jih je doslej razvijala Komisija, 
nadaljevati; poziva Komisijo, naj pripravi 
vmesno poročilo z oceno napredka, ki ga 
na tem področju dosegajo projekti, ki jih 
financira EU;

17. meni, da bi morala Komisija razvijati 
dosedanje raziskovalne projekte na  
področju zajemanja CO2 in njegovega 
prenosa na mesto skladiščenja; vendar
poziva Komisijo k nujni pripravi poročila 
o oceni rezultatov eksperimentalnih 
tehnologij CCS za elektrarne na premog, 
financirane iz sredstev EU;

Or. pl

Predlog spremembe 304
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi se morali projekti za 
zajemanje CO2 in infrastrukturo prenosa, 
ki jih je doslej razvijala Komisija, 
nadaljevati; poziva Komisijo, naj pripravi 
vmesno poročilo z oceno napredka, ki ga 
na tem področju dosegajo projekti, ki jih 
financira EU;

17. poudarja, da se zajemanje in 
skladiščenje CO2 še ni izkazalo kot 
tehnično in gospodarsko učinkovita 
možnost za zmanjševanje toplogrednih 
plinov; poziva Komisijo, naj pripravi 
vmesno poročilo z oceno napredka, ki ga 
na tem področju dosegajo projekti, ki jih 
financira EU;

Or. en
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Predlog spremembe 305
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 17a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da bi razvoj infrastrukture 
za ogrevanje in hlajenje (tj. daljinsko 
ogrevanje) ter predelava sistemov 
ogrevalne infrastrukture, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih, precej pomagala pri 
doseganju ciljev EU na področju oskrbe z 
energijo in zmanjševanja CO2, predvsem 
na mestnih območjih; zato poziva 
Komisijo, naj predstavi ambiciozno 
strategijo za izboljšanje in razvoj lokalne 
infrastrukture za sektor ogrevanja in 
hlajenja;

Or. en

Predlog spremembe 306
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

18. meni, da sporočilo nesorazmerno 
veliko pozornosti posveča novim 
naložbam velikega obsega v škodo že 
obstoječim razvojem infrastrukture; 
poudarja, da se je treba izogibati, da bi ti 
načrtovani projekti onemogočili že prej 
načrtovane razvoje zmogljivosti v državah 
članicah in regijah; zato poziva Komisijo, 
naj, kjer je to potrebno, kritično oceni in 
preuči vsote potrebnih naložb, ki so bile 
predstavljene v sporočilu o prednostnih 
nalogah glede energetske infrastrukture, in 
jo prosi, naj Svetu in Parlamentu poroča o 
naložbah, ki bodo morda potrebne;

Or. hu
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Predlog spremembe 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
<Article></Article>

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, predvsem v zvezi 
z zmanjševanjem povpraševanja prek 
ukrepov za energetsko učinkovitost, in jo 
prosi, naj Svetu in Parlamentu poroča o 
naložbah, ki bodo morda potrebne;

Or. en

Predlog spremembe 308
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb za prednostne koridorje, 
ki so bile predstavljene v sporočilu o 
prednostnih nalogah glede energetske 
infrastrukture, in jo prosi, naj Svetu in 
Parlamentu poroča o naložbah in zneskih 
prihodnjega financiranja EU, ki bodo 
morda potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 309
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 18 



AM\861992SL.doc 45/93 PE462.547v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, po posvetu s pomembnimi 
upravljavci omrežij in udeleženci na trgu
kritično oceni in preuči vsote potrebnih 
naložb, ki so bile predstavljene v sporočilu 
o prednostnih nalogah glede energetske 
infrastrukture, in jo prosi, naj Svetu in 
Parlamentu poroča o naložbah, ki bodo 
morda potrebne;

Or. de

Predlog spremembe 310
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, v sodelovanju s pomembnimi 
udeleženci na trgu kritično oceni in preuči 
vsote potrebnih naložb, ki so bile 
predstavljene v sporočilu o prednostnih 
nalogah glede energetske infrastrukture, in 
jo prosi, naj Svetu in Parlamentu poroča o 
naložbah, ki bodo morda potrebne;

Or. de

Predlog spremembe 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, kritično oceni in preuči vsote 
potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to 
potrebno, v sodelovanju z vsemi 
pomembnimi zainteresiranimi stranmi na 
trgu kritično oceni in preuči vsote 
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energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

potrebnih naložb, ki so bile predstavljene v 
sporočilu o prednostnih nalogah glede 
energetske infrastrukture, in jo prosi, naj 
Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki 
bodo morda potrebne;

Or. en

Predlog spremembe 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 18a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi bilo treba od upravljavcev 
distribucijskih omrežij zahtevati, naj dajo 
vse prenosne vode v celoti na voljo trgu, s 
čimer bi preprečili rezervacijo prenosnih 
zmogljivosti za čezmejne mehanizme 
izravnave itd. To je treba določiti v 
zavezujoči zakonodaji, ki temelji na 
veljavnih smernicah dobre prakse 
Skupine evropskih regulatorjev za 
električno energijo in plin (ERGEG);

Or. en

Predlog spremembe 313
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 18a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. podpira okrepljeno sodelovanje med 
državami članicami, usmerjeno v 
oblikovanje regionalnih regulativnih 
organov za več držav članic; pozdravlja 
podobne pobude v smeri oblikovanja 
enotnih regionalnih upravljavcev 
distribucijskih omrežij;

Or. en
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Predlog spremembe 314
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 18a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj začnejo kampanjo na ravni 
EU o potrebi po nadgradnji energetskih 
infrastruktur po vsej Evropi, da bi se 
uskladili z energetskimi in podnebnimi 
cilji EU;

Or. en

Predlog spremembe 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 18b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Komisijo in Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER), naj si prizadevata oblikovati 
skupni evropski meddnevni trg do leta 
2014, saj bi to omogočilo prosto izmenjavo 
energije na vseh prenosnih povezovalnih 
vodih med državami in/ali različnimi 
cenovnimi območji;

Or. en

Predlog spremembe 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
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distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije; poudarja, da mora biti razvoj 
teh naprav predvsem v korist porabnika, 
zaradi česar se je treba posebej 
osredotočiti na ozaveščanje, 
usposabljanje, zagotavljanje stroškovne 
učinkovitosti in spodbujanje razvoja 
porabniku prijaznih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo; v ta 
namen poudarja potrebo po dvosmernih 
tokovih energije in informacij v realnem 
času; poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 318
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo 
energije; poudarja prednosti, ki jih prinaša 
nov elektroenergetski sistem, ki vključuje 
nove tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med proizvodnjo in prenosom 
energije ter zmogljivostmi njenega 
distribucijskega sistema; poudarja 
prednosti, ki jih prinaša nov brezhiben 
elektroenergetski sistem, ki uporablja 
učinkovite tehnologije, materiale in 
storitve, kot so pametni števci, pametna 
omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or. pl

Predlog spremembe 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, 
pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

19. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj osredotočiti 
na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja prednosti, ki jih prinaša nov 
plinski in elektroenergetski sistem, ki 
vključuje sodobne tehnologije, kot so 
pametni števci, pametna omrežja in 
interoperabilne storitve upravljanja z 
energijo glede obremenitve in 
povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;
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Or. en

Predlog spremembe 320
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bodo tako uvedena pametna 
omrežja omogočala več prožnosti in večjo 
udeležbo na strani povpraševanja; 
ugotavlja, da bodo porabniki prek 
dinamičnega določanja cen in pogodb o 
uravnavanju povpraševanja lahko v 
določeni meri izravnali nestalnost 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
energije in prispevali k razvoju bolj 
odzivne in prožne vrednostne verige
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 321
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je ključno spodbujati 
razvoj trga upravljanja na strani 
povpraševanja, da bi se osredotočili na 
sektorje z visokim potencialom, kot so 
gradnja energetsko neintenzivnih velikih 
stavb in industrijskih kompleksov, da bi 
zmanjšali stroške in pospešili uporabo 
pametnih rešitev;

Or. fr

Predlog spremembe 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bo v 7. in 8. okvirnem 
programu za R&R prednost namenjena 
tehnologiji pametnih omrežij v zvezi s 
posebno infrastrukturo za polnjenje 
električnih avtomobilov za hitro postavitev 
ustreznega decentraliziranega 
dvosmernega energetskega omrežja;

Or. nl

Predlog spremembe 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je uvedba pametnih omrežij 
nujna, saj brez njih vključevanje 
porazdeljene proizvodnje iz obnovljivih 
virov, električni avtomobili in izboljšanje 
učinkovitosti porabe energije, ki so 
osnova za doseganje evropskih ciljev 20-
20-20, ne bodo mogoči;

Or. en

Predlog spremembe 324
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je treba razvoj 
uravnavanja povpraševanja na trgu nujno 
usmerjati tako, da bo osredotočen na 
sektorje z visokim potencialom, kot so 
velike stavbe in energetsko neintenzivni 
industrijski obrati, da bi znižali stroške in 
pospešili uvajanje rešitev;

Or. en
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Predlog spremembe 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 19a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da bi moralo biti uvajanje 
pametnih omrežij med prednostnimi 
nalogami energetske infrastrukture, saj 
bo pomagalo zmanjšati energetsko
odvisnost, tako da bo povečalo energetsko 
učinkovitost, znižalo cene ob izredno 
visoki obremenitvi ter razvilo prožnost in 
zmogljivost električnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 19b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poudarja potrebo po uravnavanju 
povpraševanja, da se zagotovi razvoj 
tehnologij pametnih omrežij in sistemov 
za odziv na povpraševanje; nadalje 
poudarja, da bodo koristi pametnih 
omrežij v celoti izkoriščene le, če se bodo 
vse zainteresirane strani pripravile na 
pametno omrežje; zato poudarja potrebo 
po spodbujanju razvoja porabniku 
prijaznih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Predlog resolucije
Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 328
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;
meni, da morajo biti pri namestitvi 
pametnih števcev gospodinjskim 
odjemalcem primarno in jasno prisotne 
koristi in prednosti za končne porabnike 
ter da je treba sprejeti ukrepe, tako da bi 
jih lahko uporabljali tudi končni 
uporabniki (prikazovalniki na števcih, 
kampanje ozaveščanja, jasno 
zaračunavanje…);

Or. nl

Predlog spremembe 329
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; spodbuja Komisijo k 
tesnemu sodelovanju z državami 
članicami in industrijo, da bi zagotovili 
uvedbo pametnih števcev, kot je navedeno 
v direktivah o električni energiji in plinu 
(2009/72/ES in 2009/73/ES), ob 
upoštevanju rezultatov analize stroškov in 
koristi za porabnike;

Or. en

Predlog spremembe 330
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo z uporabo 
dinamičnega določanja cen ustvarjajo 
pogoje, v katerih je mogoče zmanjšati 
stroške energije za končne porabnike in 
povečati energijsko učinkovitost, s čimer 
ponujajo edinstveno priložnost za 
okrepitev konkurenčnosti evropske 
industrije, predvsem pa malih in srednjih 
podjetij, s tem ko jim omogočajo boljše 
spremljanje in nadzor porabe energije; 
poziva Komisijo, naj predstavi nov 
predlog, ki vključuje obvezno uporabo 
pametnih števcev za vse negospodinjske 
porabnike do leta 2014;

Or. fr
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Predlog spremembe 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev inovacij, odpiranje 
novih delovnih mest in krepitev 
konkurenčnosti evropske industrije, 
predvsem pa malih in srednjih podjetij; 
poziva Komisijo, naj budno spremlja 
obveznosti iz tretjega energetskega 
svežnja, ki gospodinjskim porabnikom 
nalaga namestitev pametnih števcev do 
leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 332
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev inovativnosti, 
ustvarjanja delovnih mest ter
konkurenčnosti evropske industrije, 
predvsem pa malih in srednjih podjetij; 
poziva Komisijo, naj predstavi nov predlog
za spodbujanje vgradnje pametnih števcev 
za vse negospodinjske porabnike;

Or. fr

Predlog spremembe 333
Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za spodbujanje inovacij in 
ustvarjanje delovnih mest ter krepitev
konkurenčnosti evropske industrije, 
predvsem pa malih in srednjih podjetij; 
poziva Komisijo, naj predstavi nov 
predlog, ki vključuje obvezno uporabo 
pametnih števcev za vse negospodinjske 
porabnike do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 334
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za spodbujanje inovacij, novih 
delovnih mest in konkurenčnosti evropske 
industrije, predvsem pa malih in srednjih 
podjetij; poziva Komisijo, naj predstavi 
nov predlog, ki vključuje obvezno uporabo 
pametnih števcev za vse negospodinjske 
porabnike do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za spodbujanje inovacij, novih 
delovnih mest in konkurenčnosti evropske 
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srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

industrije, predvsem pa malih in srednjih 
podjetij; poziva Komisijo, naj predstavi 
nov predlog, ki vključuje obvezno uporabo 
pametnih števcev za vse negospodinjske 
porabnike do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujajo inovacije 
in zaposlovanje; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 337
Theodoros Skylakakis

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za 
upravljanje z energijo nudijo edinstveno 
priložnost za okrepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, predvsem pa malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
predstavi nov predlog, ki vključuje 
obvezno uporabo pametnih števcev za vse 
negospodinjske porabnike do leta 2014, 
kar bo začasno izključevalo mikro 
podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 338
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 20a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a je prepričan, da bodo tehnološke 
inovacije na področju pametnih omrežij 
zaradi verižnega učinka in spodbujanja k 
raziskavam vir rasti in več sto tisoč 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. opozarja na potrebo po oblikovanju 
stabilnega regulativnega okvira, da bi 
spodbudili zelo velike naložbe, ki so v 
Evropi potrebne za vzpostavitev pametnih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 340
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je treba omrežja 
prilagoditi novim udeležencem, da bi 
pospešili nove vire energije majhnega 
obsega, kot so gospodinjstva ter mala in 
srednja podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 341
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20b (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja potrebo po pripravi in 
prilagoditvi omrežja za proizvodnjo 
energije, kot sta električna energija in 
bioplin iz kmetijskih in gozdarskih virov, 
kar je posledica preoblikovane SKP;

Or. en

Predlog spremembe 342
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20c (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. meni, da je treba posvetiti pozornost 
novim tehnološkim rešitvam za uporabo 
odpadne energije iz industrije, tj. 
sežganega plina, odpadne toplote itd.

Or. en

Predlog spremembe 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poudarja prednostno nalogo 
standardizacije in interoperabilnosti 
pametnih omrežij; poziva države članice, 
naj v sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012; poudarja, 
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da morajo tehnologije temeljiti na odprtih 
mednarodnih standardih, da se zagotovi 
njihova stroškovna učinkovitost, kar bo 
povečalo interoperabilnost sistemov, 
porabnikom pa zagotovilo izbiro v smislu 
rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 344
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poudarja prednostno nalogo 
standardizacije in interoperabilnosti 
pametnih omrežij; poziva države članice, 
naj v sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012; poudarja, 
da morajo tehnologije temeljiti na odprtih 
mednarodnih standardih, da se zagotovi 
njihova stroškovna učinkovitost, kar bo 
povečalo interoperabilnost sistemov, 
porabnikom pa zagotovilo izbiro v smislu 
rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
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tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki 
naj bi bili dokončani do leta 2012;

tehničnih standardov in interoperabilnosti 
za vozila na električni pogon, napajalno 
infrastrukturo ter pametna omrežja in 
števce; poudarja, da morajo tehnologije 
temeljiti na odprtih mednarodnih 
standardih, ki bodo povečali 
interoperabilnost sistemov, porabnikom 
pa zagotovili izbiro v smislu rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 346
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012; poudarja 
potrebo po stalnem obveščanju 
porabnikov o njihovi porabi energije, prek 
prikazovalnika pametnega števca ali 
spleta, da bi jih dejavno vključili v 
prizadevanja za varčevanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 347
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 

21. se strinja, da morata biti 
standardizacija in interoperabilnost 
pametnih omrežij ena od prednostnih 
nalog; poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
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bi bili dokončani do leta 2012; pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 348
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poudarja, da morata biti 
standardizacija in interoperabilnost 
pametnih omrežij ena od prednostnih 
nalog; poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
evropskimi in mednarodnimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospeši prizadevanja za pripravo tehničnih 
in varnostnih standardov za vozila na 
električni pogon ter pametna omrežja in 
števce, ki naj bi bili dokončani do leta 
2012;

Or. nl
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Predlog spremembe 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon, polnilno infrastrukturo ter 
pametna omrežja in števce, ki naj bi bili 
dokončani do konca leta 2012;

Or. de

Predlog spremembe 351
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

21. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon, polnilno infrastrukturo ter 
pametna omrežja in števce, ki naj bi bili 
dokončani do leta 2012;

Or. de

Predlog spremembe 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj v 21. poziva države članice, naj v 
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sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do leta 2012;

sodelovanju z evropskimi organi za 
standardizacijo in predstavniki industrije 
pospešijo prizadevanja za pripravo 
tehničnih standardov za vozila na električni 
pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj 
bi bili dokončani do konca leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 353
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 21a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. priznava, da se standardizacijska 
prizadevanja na področju pametnega 
merjenja razvijajo s standardizacijskim 
mandatom M/441, ki ga je Evropska 
komisija izdala evropskim organizacijam 
za standardizacijo (CEN, CENELEC in 
ETSI), in poudarja, da bi morali tehnični 
standardi za pametne števce upoštevati 
dodatne funkcionalnosti, opredeljene v 
končnem poročilu Koordinacijske skupine 
CEN/CENELEC/ETSI za pametne števce 
(SM-CG), in sicer:
- daljinsko odčitavanje ali meroslovni 
registri,
- dvosmerna komunikacija,
- podpora za vnaprejšnje določanje 
tarif/predplačilo,
- daljinsko omogočanje in onemogočanje 
dobave, omejevanje električne energije,
- komunikacija s posameznimi napravami 
v gospodinjstvih in zgradbah ter, kjer je 
primerno, neposredni nadzor teh naprav,
- zagotavljanje informacij prek spletnega 
portala/prehoda do prikazovalnika v 
gospodinjstvu,

Or. en
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Predlog spremembe 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 21a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. pozdravlja delo, ki sta ga opravila 
Pobuda za evropsko električno omrežje 
(EEGI) in Komisijina delovna skupina za 
pametna omrežja; poziva Komisijo, naj 
čim bolj upošteva njune ugotovitve o 
posebni zakonodaji za pametna omrežja, 
ki bodo sprejete v prvi polovici leta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so, kot navaja direktiva o 
električni energiji 2009/72/ES, kjer so bili 
pozitivno ocenjeni, države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da je cilj pametnih 
števcev, da se uporabnikom zagotovi 
učinkovito spremljanje in nadzor svoje 
porabe energije; poudarja, da bi države 
članice morale podpreti zadostno število 
pilotnih projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

Or. en
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Predlog spremembe 356
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU; poudarja, da so 
koristi za potrošnike predpogoj za 
namestitev pametnih števcev ter da morajo 
biti jasno vidne tudi potrošniku;

Or. nl

Predlog spremembe 357
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020 in opozarja na vmesni cilj, ki 
je 50 % gospodinjstev s pametnimi števci 
do leta 2015, kot je dogovorjeno v novi 
digitalni agendi za Evropo: 2015.eu; 
poudarja, da bi države članice morale 
podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede varnosti, 
zasebnosti in varstva podatkov pametnih 
omrežij, ki morajo biti skladna z veljavno 
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zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 358
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bodo cilji glede 
pametnih števcev porabnikom omogočili 
učinkovito spremljanje in nadzor njihove 
porabe energije; poudarja, da bi države 
članice morale podpreti zadostno število 
pilotnih projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bodo pametni 
števci porabnikom omogočili učinkovito 
spremljanje in nadzor njihove porabe 
energije; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
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vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 360
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

22. poudarja, da so, kot navaja direktiva o 
električni energiji 2009/72/ES, države 
članice že sedaj obvezane k uvajanju 
pametnih števcev pri najmanj 80 % svojih 
končnih porabnikov do leta 2020; 
poudarja, da je cilj pametnih števcev, da se 
uporabnikom zagotovi učinkovito 
spremljanje in nadzor njihove porabe 
energije; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi 
spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 

22. poudarja, da so države članice že sedaj 
obvezane k uvajanju pametnih števcev pri 
najmanj 80 % svojih končnih porabnikov 
do leta 2020; poudarja, da bi države članice 
morale podpreti zadostno število pilotnih 
projektov za gospodinjstva, da bi okrepile 
sprejetost tega orodja v javnosti in 
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sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

spodbudile inovativnost, kot to določa tretji 
sveženj o trgu z energijo; poziva k 
vzpostavitvi jasnih pravil glede zasebnosti 
in varstva podatkov, ki morajo biti skladna 
z veljavno zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj oceni, ali so za 
izvedbo pametnega omrežja potrebne 
kakršne koli nadaljnje zakonodajne 
pobude v skladu s pravili tretjega svežnja 
o notranjem trgu z energijo; meni, da 
mora ocena upoštevati naslednje cilje:
i) zagotovitev ustreznega odprtega dostopa 
in izmenjavo operativnih informacij med 
akterji in njihovimi fizičnimi vmesniki; ii) 
oblikovanje dobro delujočega trga 
energetskih storitev in iii) zagotavljanje 
ustreznih pobud za upravljavce omrežij, 
da vlagajo v pametne tehnologije za 
pametna omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 363
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da bodo za prilagoditev 
distribucijskih omrežij rastočim potrebam 
po električni energiji in novim zahtevam 
ter za naložbe v potrebne nadomestitve in 
nove tehnologije potrebni precejšnji 
kapitalski izdatki evropskih upravljavcev 
distribucijskih omrežij; poudarja, da v 
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večini evropskih držav članic obračunski 
modeli reguliranih tarif ne omogočajo 
povračila stroškov za vse investicije v 
omrežje, ki bi jih upravljavci 
distribucijskih omrežij potrebovali za 
premik v smeri pametnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 364
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. v zvezi s tem poudarja ključni pomen 
podpore raziskavam in inovacijam, ki ji je 
treba pomagati z dejavno politiko 
financiranja, tudi z uporabo inovativnih 
instrumentov, ki jih je še treba razviti, kot 
je Evropski sklad za financiranje inovacij 
ali celo Evropski sklad za patente;

Or. fr

Predlog spremembe 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva k večjemu osredotočenju na 
interakcijo med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo, 
vključno s skupno strategijo za evropsko 
pametno omrežje. Kot je navedeno v 
sklepih Sveta z dne 4. februarja 2011, je 
treba tehnične standarde za pametna 
omrežja sprejeti najpozneje do konca leta 
2012;

Or. en
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Predlog spremembe 366
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za izbor 
standardiziranega licenciranega 
frekvenčnega pasu radijskega spektra za 
pametne števce in omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 367
Niki Tzavela

Predlog resolucije
Odstavek 22a (nov) (za podnaslovom IV) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo k sodelovanju z 
državami članicami za popis potencialnih 
zalog v Evropi, ki jih lahko raziščemo, 
izkoristimo in črpamo, da bi spodbudili 
nadaljnjo evropsko dodano vrednost za 
dosego skupnega cilja energetske varnosti 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 368
Theodoros Skylakakis

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; vendar 
opozarja, da iz načrtovanja prednostnih 
projektov ne bi smeli izključiti nobenega 
širšega evropskega geografskega ozemlja; 
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zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

poziva k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 369
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije za oceno socialnih in 
gospodarskih koristi projektov z 
regionalnega vidika, ki bi prispevala k 
opredelitvi prednostnih projektov, s 
katerimi bi zadovoljili vedno večje 
evropske potrebe v zvezi s podpiranjem 
načel varnosti, trajnosti in razvoja 
notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije na podlagi 
doseženega iz obstoječih pobud, in se 
strinja, da je treba omejene vire bolje
izkoristiti; poziva k oblikovanju jasne in 
pregledne metodologije, ki bi prispevala k 
opredelitvi prednostnih projektov, s 
katerimi bi zadovoljili vedno večje 
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trajnosti in razvoja notranjega trga; evropske potrebe v zvezi s podpiranjem 
načel varnosti, trajnosti in konkurenčnega 
razvoja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 371
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisija, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisija na podlagi 
doseženega iz obstoječih pobud, in se 
strinja, da je treba omejene vire bolje 
izkoristiti; poziva k oblikovanju jasne in 
pregledne metodologije, ki bi prispevala k 
opredelitvi prednostnih projektov, s 
katerimi bi zadovoljili vedno večje 
evropske potrebe v zvezi s podpiranjem 
načel varnosti, trajnosti in konkurenčnega
razvoja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 372
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
in izboru prednostnih projektov, s katerimi 
bi zadovoljili vedno večje evropske potrebe 
v zvezi s podpiranjem načel varnosti 
oskrbe, trajnosti in razvoja notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti oskrbe, 
trajnosti, konkurenčnosti in razvoja 
notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 374
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih 
je opredelila Komisije, in se strinja, da je 
treba omejene vire bolje izkoristiti; poziva 
k oblikovanju jasne in pregledne 
metodologije, ki bi prispevala k opredelitvi 
prednostnih projektov, s katerimi bi 
zadovoljili vedno večje evropske potrebe v 
zvezi s podpiranjem načel varnosti oskrbe, 
trajnosti in razvoja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 375
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 23a (nov) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja pomen regionalnega 
sodelovanja pri načrtovanju, izvajanju in 
spremljanju opredeljenih prednostnih 
nalog ter pri pripravi naložbenih načrtov 
in posebnih projektov; meni, da se lahko 
obstoječe strategije za makroregije (kot sta 
Baltik ali Podonavje) uporabljajo kot 
modeli za platforme sodelovanja pri 
dogovarjanju in izvajanju energetskih 
projektov;

Or. lt

Predlog spremembe 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 23a (nov)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj pospeši nujni 
razvoj velikih predstavitvenih projektov 
pametnih omrežij kot najboljšega načina 
za merjenje stroškov in koristi za evropsko 
družbo; ugotavlja, da so za skupni 
prevzem tveganja pri naložbah za ta 
projekt potrebna javna sredstva v okviru 
javno zasebnega partnerstva, ki ga 
ustrezno zagotavlja Pobuda za evropsko 
električno omrežje (EEGI);

Or. en

Predlog spremembe 377
Anni Podimata

Predlog resolucije
Odstavek 23a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da bi bilo treba namestitev 
pametnih števcev združiti s posebnimi 
pridobitvami za porabnike, predvsem tiste, 
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ki so ranljivi in ne morejo z lahkoto 
preusmeriti porabe energije s tarife v času 
visoke obremenitve omrežja na tarifo v 
času nižje obremenitve omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da bi morala izbira 
projektov v evropskem interesu potekati na 
podlagi objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi morali pri tem 
spoštovati naslednja obvezna merila:

24. meni, da bi morali glede na naravo 
infrastrukture in zaradi omogočitve 
nadaljnjega prednostnega določanja 
projektov upoštevati naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 379
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da bi morala izbira projektov 
v evropskem interesu potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi morali pri tem 
spoštovati naslednja obvezna merila:

24. poudarja, da je trg, vključno z 
upravljavci prenosnega sistema, najbolj 
odgovoren za načrtovanje naložb v 
energetsko infrastrukturo. Dodatni ukrepi 
za odpravljanje pomanjkljivosti trga 
morajo dopolnjevati orodja iz tretjega 
svežnja o trgu z energijo; taka dopolnilna 
metoda za izbiro projektov v evropskem 
interesu bi morala potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi naslednja merila 
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lahko oblikovala podlago, dokler se 
zagotavlja vloga trga kot ključnega 
gonila:

Or. en

Predlog spremembe 380
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da bi morala izbira projektov 
v evropskem interesu potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi morali pri tem 
spoštovati naslednja obvezna merila:

24. poudarja, da je trg, vključno z 
upravljavci prenosnega sistema, najbolj 
odgovoren za načrtovanje energetske 
infrastrukture in naložb vanjo. Dodatni 
ukrepi za odpravljanje pomanjkljivosti 
trga morajo dopolnjevati orodja iz tretjega 
svežnja o trgu z energijo; taka dopolnilna 
metoda za izbiro projektov v evropskem 
interesu bi morala potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi morali pri tem 
spoštovati naslednja obvezna merila:

Or. en

Predlog spremembe 381
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da bi morala izbira projektov 
v evropskem interesu potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU, in meni, da bi morali pri tem 
spoštovati naslednja obvezna merila:

24. poudarja, da bi morala izbira projektov 
v evropskem interesu potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter 
sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da 
bi morali vsi projekti v evropskem interesu 
prispevati k doseganju ciljev energetske 
politike EU in podnebnih ciljev, in meni, 
da bi morali pri tem spoštovati naslednja 
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obvezna merila:

Or. en

Predlog spremembe 382
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti v evropskem interesu, črtano

Or. en

Predlog spremembe 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti v evropskem interesu, črtano

Or. en

Predlog spremembe 384
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti v evropskem interesu, črtano

Or. en

Predlog spremembe 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti v evropskem interesu, – prispevanje k odpravi energetskih 
otokov in rešitvi od odvisnosti od enega 
samega dobavitelja,

Or. en

Predlog spremembe 386
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti v evropskem interesu, – projekt mora biti v evropskem interesu,
kot tudi za njeno notranjo solidarnost, ki 
naj bi se izražala v enakih ali približno 
enakih cenah, tudi v primeru uvoza iz 
tretjih držav,

Or. pl

Predlog spremembe 387
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora pomagati dosegati cilje 
skupne energetske politike EU, prednostni 
nalogi pa sta dokončanje notranjega 
energetskega trga in zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1a (nova) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt naj bi okrepil varnost dobav 
električne energije in energetskih surovin, 
vključno s surovo nafto, Evropski uniji,

Or. pl

Predlog spremembe 389
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora biti učinkovit ob 
upoštevanju globoke diverzifikacije 
tranzitnih poti in virov oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora povečati povezanost trga in 
konkurenčnost ter zmanjšati tržno 
koncentracijo,

Or. en

Predlog spremembe 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora biti gospodarsko in 
tehnično izvedljiv,
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Or. en

Predlog spremembe 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1b (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt naj bi omogočal priključitev na 
omrežje obnovljivih energetskih virov na 
tak način, da ne bi povzročal motenj 
delovanja elektroenergetskih sistemov ter 
zmanjšanja izgub in omejitev pri 
pošiljanju,

Or. pl

Predlog spremembe 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 1b (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora prispevati k zanesljivosti 
oskrbe,

Or. en

Predlog spremembe 394
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

– projekt mora prispevati k povezovanju 
notranjega energetskega trga EU,

Or. en

Predlog spremembe 396
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture, tj. 
energetska učinkovitost mora biti na 
prvem mestu, s čimer se zmanjšuje 
potreba po energetski infrastrukturi,

Or. en

Predlog spremembe 397
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture;

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture, tj. 
oblikovanja optimalnega omrežja na 
celotnem območju EU;

Or. pl
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Predlog spremembe 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture z merili za 
učinkovitost,

Or. de

Predlog spremembe 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi učinkovitosti infrastrukture,

Or. en

Predlog spremembe 400
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi hierarhije infrastrukture,

– nujnost projekta mora biti prikazana na 
podlagi učinkovitosti infrastrukture,

Or. en

Predlog spremembe 401
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2a (nova) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

- v primeru projektov je posebej 
pomembno upoštevanje geografskega 
načela, kar pomeni, da bo na področju 
Evropske Unije vsaka regija deležna 
razvoja,

Or. hu

Predlog spremembe 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- mora se skladati z uresničevanjem 
solidarnostnega načela Unije in 
odpravljanjem nesorazmerij v razvoju 
energetske infrastrukture,

Or. pl

Predlog spremembe 403
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora prispevati k diverzifikaciji 
energetskih virov, da bi povečali 
zanesljivost oskrbe v EU,

Or. en

Predlog spremembe 404
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2a (nova) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora biti gospodarsko in 
tehnično izvedljiv,

Or. en

Predlog spremembe 405
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 2b (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- projekt mora prispevati k razvoju 
pravega notranjega trga EU, s čimer se 
odpravijo energetski otoki,

Or. en

Predlog spremembe 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

 Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi 
in okoljskimi cilji,

– projekt mora imeti dobro razmerje med 
stroški in koristmi,

Or. en

Predlog spremembe 407
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, ter cilji zanesljivosti 
oskrbe in konkurenčnosti,

Or. fr
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Predlog spremembe 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi
in okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen z zanesljivostjo 
oskrbe in diverzifikacijo držav porekla in 
dobavnih poti,

Or. de

Predlog spremembe 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi 
in okoljskimi cilji;

– projekt mora biti v skladu s prizadevanji 
na področju energetske učinkovitosti,

Or. pl

Predlog spremembe 410
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi 
in okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen z glavnimi cilji 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 411
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji ter zanesljivostjo in 
diverzifikacijo oskrbe,

Or. en

Predlog spremembe 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji ter zanesljivostjo in 
diverzifikacijo oskrbe ter zanesljivostjo in 
diverzifikacijo oskrbe,

Or. en

Predlog oskrbe 413
Vladko Todorov Panayotov

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen s cilji 
zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti ter
podnebnimi in okoljskimi cilji,

Or. en

Predlog spremembe 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen s podnebnimi 
cilji, cilji energetske učinkovitosti in 
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okoljskimi cilji,

Or. en

Predlog spremembe 415
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in 
okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen z dolgoročnimi
podnebnimi in okoljskimi cilji,

Or. en

Predlog spremembe 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izvajanje in 
izogibanje „učinkom zaklepanja“ (lock-in 
effects)),

– upoštevati je treba zrelost projektov,

Or. en

Predlog spremembe 417
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izvajanje in 
izogibanje „učinkom zaklepanja“ (lock-in 
effects),

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izkoriščanje 
„energetske košarice“ držav članic in 
izogibanje učinku zaprtja), kar bo 
povzročilo, da bo gospodarstvo EU postalo 
v globalnem smislu najbolj konkurenčno,
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Or. pl

Predlog spremembe 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izvajanje in 
izogibanje „učinkom zaklepanja“ (lock-in 
effects)),

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU,

Or. en

Predlog spremembe 419
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izvajanje in 
izogibanje „učinkom zaklepanja“ (lock-in 
effects)),

– projekt mora biti skladen z dolgoročno 
energetsko politiko EU (ki omogoča 
prožno in večfunkcionalno izvajanje),

Or. en

Predlog spremembe 420
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog spremembe
Odstavek 24 – alinea 4a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora biti dolgoročno 
gospodarsko izvedljiv,

Or. en
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Predlog spremembe 421
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna 
omrežja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 422
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna 
omrežja;

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna 
omrežja ter omogočati prožnost za 
vključevanje dosežkov prihodnjega 
tehnološkega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna 
omrežja;

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije;

Or. en



AM\861992SL.doc 91/93 PE462.547v01-00

SL

Predlog spremembe 424
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– projekt mora uporabljati preizkušene 
tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna 
omrežja;

– projekt mora uporabljati preizkušene 
materiale in tehnologije, kot so 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija ter pametna distribucijska 
omrežja;

Or. pl

Predlog spremembe 425
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– različica projekta mora imeti čim manjši 
vpliv na okolje in pomeniti najboljšo 
rešitev za zadevno lokalno javnost,

Or. en

Predlog spremembe 426
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5a (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– načeloma se morajo za celoten projekt 
uporabljati pravila notranjega trga, z 
omejenimi izjemami,

Or. en



PE462.547v01-00 92/93 AM\861992SL.doc

SL

Predlog spremembe 427
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 – alinea 5b (nova) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pri projektih mora biti zagotovljena 
preglednost lastništva in financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov oceni potrebo po 
dodatnih ukrepih za varstvo podatkov ter 
vloge in odgovornosti različnih akterjev 
glede dostopa do podatkov, njihovega 
posedovanja in obravnavanja, kot so 
podatki o lastništvu, posedovanju in 
dostopu ter pravicah do branja in 
spremembe, in da po potrebi predlaga 
ustrezne regulativne predloge in/ali 
smernice;

Or. en

Predlog spremembe 429
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24a (nov) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi moralo biti kakršno koli 
izvzetje iz teh meril potrjeno s 
kvalificirano večino v Svetu in 
Parlamentu;
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Or. en


