
AM\892622SL.doc PE483.535v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2012/2029(INI)

2.3.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–182

Osnutek poročila
Edit Herczog
(PE474.010v01-00)

o sodelovanju na področju energetske politike s partnerji izven naših meja: 
strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo
(COM(2011)0539 – 2012/2029(INI)



PE483.535v01-00 2/99 AM\892622SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\892622SL.doc 3/99 PE483.535v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije, krepitev 
trajnostne proizvodnje in potrošnje, 
doseganje ambicioznih podnebnih ciljev 
ter izboljšanje zanesljivosti oskrbe z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 2
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker uresničevanje ciljev EU na 
področju energije in podnebnih sprememb 
ter skupni svetovni izzivi na področju 
energije zahtevajo enotne, učinkovite in 
pravične ukrepe Evropske unije na 
mednarodnem prizorišču, ki vključujejo 
zlasti krepitev zunanje razsežnosti njene 
energetske politike, povečanje 
diverzifikacije in izboljšanje zanesljivosti 
oskrbe z energijo;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike in 
nastop z enotnim zunanjepolitičnim 
stališčem, povečanje diverzifikacije in 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo celovite, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije virov in poti ter 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite, usklajene in pravične ukrepe 
Evropske unije na mednarodnem 
prizorišču, ki vključujejo zlasti krepitev 
zunanje razsežnosti njene energetske 
politike, povečanje diverzifikacije 
energetskih virov, poti in dobav ter 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije virov oskrbe in 
poti ter izboljšanje zanesljivosti oskrbe z 
energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo enotne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na 
področju energije zahtevajo skupne, 
učinkovite in pravične ukrepe Evropske 
unije na mednarodnem prizorišču, ki 
vključujejo zlasti krepitev zunanje 
razsežnosti njene energetske politike, 
povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker naj bi se število svetovnega 
prebivalstva pri sedanjih trendih do 
leta 2050 povečalo na 9 milijard, svetovno 
povpraševanje po energiji, ki bo večinoma 
prisotno v državah nečlanicah OECD, se 
bo do leta 2030 povečalo za 40 %, okrepila 
pa se bo tudi svetovna konkurenca za vire 
fosilnih goriv iz gospodarstev v vzponu;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se bo v naslednjem desetletju 
odvisnost EU od uvoza energije zaradi 
izčrpanosti notranjih virov fosilnih goriv 
verjetno povečala, kljub vedno večjemu 
pomenu obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti in raziskav na 
področju energetskih tehnologij;

B. ker se bo v naslednjem desetletju 
odvisnost EU od uvoza energije zaradi 
izčrpanosti notranjih virov fosilnih goriv 
verjetno še povečala, če EU ne bo mogla 
zagotoviti, da bo rast obnovljivih virov 
energije, energetske učinkovitosti in 
raziskav na področju energetskih 
tehnologij to preprečila;

Or. en

Predlog spremembe 10
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se bo v naslednjem desetletju 
odvisnost EU od uvoza energije zaradi 
izčrpanosti notranjih virov fosilnih goriv 
verjetno povečala, kljub vedno večjemu 
pomenu obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti in raziskav na 
področju energetskih tehnologij;

B. ker se bo v naslednjem desetletju 
odvisnost EU od uvoza energije zaradi 
izčrpanosti notranjih virov fosilnih goriv 
verjetno povečala, kljub vedno večjemu
donosu obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti in raziskav na 
področju energetskih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 11
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je energetska učinkovitost ključna 
za zmanjšanje zunanjega energetskega 
primanjkljaja EU ter povečanje njene 
geopolitične neodvisnosti in zanesljivosti 
oskrbe z energijo, saj EU porabi več kot 
400 milijard EUR na leto za uvoz 
energije; ker se z 20-odstotnimi 
energetskimi prihranki ne bi povečala le 
zanesljivost naše energetske oskrbe, 
ampak bi se za vsaj 50 milijard na leto 
zmanjšal prenos bogastva iz gospodarstev 
EU v države, ki proizvajajo energijo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker mora EU dati prednost 
zagotavljanju in razvoju notranjih virov 
fosilnih goriv, zlasti znatnih zalog, 
nedavno odkritih v Sredozemskem morju, 
ki bi zmanjšali evropsko odvisnost od 
uvoza energije; ker obstajajo velike 
priložnosti za skupni razvoj in skupno 
izkoriščanje virov fosilnih goriv s 
sosednjimi državami EU;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker EU uvozi približno četrtino potreb 
po zemeljskem plinu in tretjino potreb po 
nafti iz Rusije, ker hkrati Rusija izvozi v 
EU malo manj kot tri četrtine proizvodnje 
zemeljskega plina in več kot 80 % 
proizvodnje nafte in ker bi se lahko iz tega 
razvila obojestransko koristna 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 14
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU postaja velika uvoznica fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev, na drugi 
strani pa ji daje veliko moč kot veliki
odjemalki na svetovnih energetskih trgih;

D. ker je EU ena velikih uvoznic fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev; ker to 
posledično poudarja potrebo po enotnem 
nastopu EU, da bi si tako pridobila večjo 
moč kot odjemalka na svetovnih 
energetskih trgih;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU postaja velika uvoznica fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev, na drugi 
strani pa ji daje veliko moč kot veliki 
odjemalki na svetovnih energetskih trgih;

D. ker je EU že velika uvoznica fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev, na drugi 
strani pa ji daje veliko moč kot veliki 
odjemalki na svetovnih energetskih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 16
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU postaja velika uvoznica fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev, na drugi 
strani pa ji daje veliko moč kot veliki 
odjemalki na svetovnih energetskih trgih;

D. ker EU postaja velika uvoznica fosilnih 
goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno 
večjo odvisnost od uvoza in ranljivost v 
odnosu do zunanjih dobaviteljev in 
tranzitnih držav, na drugi strani pa ji daje 
veliko moč kot veliki odjemalki na 
svetovnih energetskih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker bi se zaradi rasti prebivalstva in 
vse višjih standardov svetovno
povpraševanje po energiji do leta 2030 
lahko povečalo za 40 %; ker vedno večja 
odvisnost EU od uvoza zahteva politike, ki 
upoštevajo in obravnavajo ta dejstva;

Or. en

Predlog spremembe 18
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker naj bi se viri energije uporabljali 
izključno za gospodarske cilje, ob 
manjkajočih usklajenih ukrepih Unije pa 
jih tretje države pogosto uporabljajo kot 
politični instrument;

Or. lt

Predlog spremembe 19
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker bi skupna zunanja energetska 
politika, ki temelji na solidarnosti, 
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diverzifikaciji in strateškem sodelovanju, 
tudi z glavnimi državami potrošnicami 
energije, ter na spodbujanju domačih 
obnovljivih virov energije, ustvarila 
sinergije na področju zagotavljanja 
zanesljive oskrbe z energijo v Evropski 
uniji ter okrepila zmožnost ukrepanja EU 
v zadevah zunanje politike in njeno 
verodostojnost v svetu, tudi v zvezi s 
podnebnimi spremembami;

Or. en

Predlog spremembe 20
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na 
energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg ter preprečili 
prihodnje motnje in krize na področju 
dobave plina;

E. ker imajo podjetja iz tretjih držav 
koristi od odprtja energetskega trga EU in 
bi morala v celoti spoštovati pravila EU o 
konkurenci in zadevno zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na E. ker sovražni prevzemi, ki jih na 
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energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg ter preprečili prihodnje 
motnje in krize na področju dobave plina;

energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg ter preprečili prihodnje 
motnje in krize na področju dobave plina, 
kot tudi nepregledne vplive tujih deležev 
na energetski sektor EU;

Or. lt

Predlog spremembe 22
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na 
energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg ter preprečili prihodnje 
motnje in krize na področju dobave plina;

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na 
energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg z oskrbo z energijo iz 
različnih virov ter preprečili prihodnje 
motnje in krize na področju dobave surove 
nafte in plina;

Or. en

Predlog spremembe 23
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na E. ker nepregledno trgovanje in sovražni 
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energetskem trgu EU izvajajo nepregledni 
tuji subjekti, predstavljajo grožnjo, ki 
zahteva strogo izvajanje pravil EU o 
konkurenci, da bi zagotovili ustrezno 
delujoč notranji trg ter preprečili prihodnje 
motnje in krize na področju dobave plina;

prevzemi, ki jih na energetskem trgu EU 
izvajajo nepregledni tuji subjekti, 
predstavljajo grožnjo, ki zahteva strogo 
izvajanje pravil EU o konkurenci, da bi 
zagotovili ustrezno delujoč notranji trg ter 
preprečili prihodnje motnje in krize na 
področju dobave plina;

Or. en

Predlog spremembe 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so nekateri dobavitelji energije 
EU pokazali, da imajo njihovi nacionalni 
interesi prednost pred zagotavljanjem 
stabilne oskrbe EU z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so se prizadevanja za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe izključno na 
nacionalni ravni izkazala za nezadostna in
ne zadovoljujejo dolgoročnih interesov 
vseh držav članic EU;

F. ker so se prizadevanja za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe in pogajanja o cenah 
uvoženih naravnih virov izključno na 
nacionalni ravni izkazala za nezadostna ter
ne zadovoljujejo dolgoročnih interesov 
vseh držav članic EU in ne prispevajo k 
čim nižjim cenam;
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Or. lt

Predlog spremembe 26
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so se prizadevanja za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe izključno na 
nacionalni ravni izkazala za nezadostna in 
ne zadovoljujejo dolgoročnih interesov 
vseh držav članic EU;

F. ker postajajo države članice 
medsebojno vedno bolj povezane in so se
zato prizadevanja za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe izključno na 
nacionalni ravni izkazala za nezadostna in 
ne zadovoljujejo dolgoročnih interesov 
vseh držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker države članice na področju oskrbe 
z energijo še naprej delujejo, ne da bi 
upoštevale skupne interese EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik 
med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 
vendar velika odvisnost od Rusije) 
nevarno, saj lahko le v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada 
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

H. ker lahko le v celoti povezan evropski 
energetski trg, katerega delovanje temelji 
na solidarnosti, ustrezno obvlada izzive 
zanesljivosti oskrbe z energijo, ki izhajajo 
iz razlik v sestavi in deležu uvožene 
energije v različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik 
med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 
vendar velika odvisnost od Rusije) 
nevarno, saj lahko le v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

H. ker si je EU zadala cilj, da do konca 
leta 2015 premosti ločenost preostalih 
držav članic od infrastrukture evropskih 
plinskih in elektroenergetskih omrežij; ker 
bi bilo ohranjanje sedanjih razlik med 
vzorci oskrbe in med odvisnostjo od uvoza 
med državami članicami (zahodne države 
članice: obsežen uvoz, vendar majhna 
odvisnost od Rusije, vzhodne države 
članice: sorazmerno manjši uvoz, vendar 
velika odvisnost od Rusije) nevarno, saj 
lahko le v celoti povezan evropski 
energetski trg, katerega delovanje temelji 
na solidarnosti, ustrezno obvlada izzive 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. lt
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Predlog spremembe 30
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik 
med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 
vendar velika odvisnost od Rusije) 
nevarno, saj lahko le v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada 
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik 
med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 
vendar velika odvisnost od Rusije) 
nevarno, saj lahko le kombinacija 
učinkovitega sistema zagotavljanja 
zanesljive oskrbe z energijo (v skladu s 
standardi EU in Mednarodne agencije za 
energijo (IEA)) in v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada 
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 31
András Gyürk

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik 
med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik v 
diverzifikaciji oskrbe in odvisnosti od 
uvoza med državami članicami (zahodne 
države članice: obsežen uvoz, vendar 
majhna odvisnost od Rusije, vzhodne 
države članice: sorazmerno manjši uvoz, 
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vendar velika odvisnost od Rusije) 
nevarno, saj lahko le v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada 
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

vendar velika odvisnost od Rusije) 
neučinkovito, saj lahko le v celoti povezan 
evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na medsebojni povezanosti, 
prožnosti in solidarnosti, ustrezno obvlada 
izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 32
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je pri zunanjih odnosih EU na 
področju energije z glavnimi državami 
proizvajalkami, tranzitnimi državami in 
državami potrošnicami bistvenega pomena 
zagotavljanje skladnosti in doslednosti, pri 
pogajanjih z močnimi dobavitelji energije v 
tretjih državah pa je bistveno strateško in 
politično usklajevanje nad ravnjo držav 
članic;

I. ker je pri zunanjih odnosih EU na 
področju energije z glavnimi državami 
proizvajalkami, tranzitnimi državami in 
državami potrošnicami bistvenega pomena 
zagotavljanje skladnosti in doslednosti ter 
je zato pri pogajanjih z močnimi 
dobavitelji energije v tretjih državah 
bistveno strateško in politično usklajevanje
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 33
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker so za odnose na področju energije 
potrebne predvidljivost, stabilnost in 
dolgoročne naložbe;



AM\892622SL.doc 19/99 PE483.535v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 34
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker je izziv zanesljive oskrbe z energijo 
ublažiti negotovost, ki povzroča napetost 
med državami, in zmanjšati tržne
neučinkovitosti, ki ovirajo uživanje koristi 
trgovine s strani tako držav dobaviteljic 
kot potrošnic;

Or. en

Predlog spremembe 35
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ic. ker območje Arktike vsebuje približno 
eno tretjino povprečno ocenjenih 
neodkritih svetovnih zalog plina in 
13 odstotkov neodkritih zalog nafte;

Or. en

Predlog spremembe 36
Teresa Riera Madurell
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
izvajanja notranjega energetskega trga;
poziva k zagotovitvi ustreznega razvoja 
čezmejne energetske infrastrukture, tako 
da nobena država članica ne bi ostala 
energetski otok na trgu EU; na ta način bi 
se po EU prosto pretakale uravnotežene 
količine dobavljene energije iz različnih 
virov in po različnih poteh, kar bi 
omogočilo dodatno konkurenco ter 
zagotovilo zanesljivost in diverzifikacijo 
oskrbe in druge pozitivne zunanje učinke 
za EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po zagotavljanju polne 
razvitosti čezmejne energetske 
infrastrukture znotraj Unije in močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
izvajanja notranjega energetskega trga;
poudarja potrebo po doseganju prostega 
pretoka uravnoteženih tokov dobavljene 
energije iz različnih virov in po različnih 
poteh po vsej EU;
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Or. en

Predlog spremembe 38
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in po skupnih ukrepih
držav članic na področju zunanje 
energetske politike in zanesljive oskrbe z 
energijo, ob priznavanju pomena 
preglednosti in popolnega izvajanja
notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 39
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
izvajanja notranjega energetskega trga v 
skladu z dolgoročnimi energetskimi in 
podnebnimi cilji;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic za zagotovitev zanesljive 
oskrbe z energijo, preglednosti in 
popolnega izvajanja notranjega 
energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 41
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik in skupnih ukrepov 
držav članic na področju zanesljive oskrbe 
z energijo, preglednosti in popolnega 
delovanja notranjega energetskega trga;

1. poudarja potrebo po močnem 
usklajevanju politik, skupnih ukrepov in 
solidarnega ravnanja držav članic na 
področju zanesljive oskrbe z energijo, 
preglednosti in popolnega izvajanja
notranjega energetskega trga;

Or. lt

Predlog spremembe 42
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora EU, ob 
upoštevanju sedanjih gospodarskih 
razmer in cilja oblikovanja resnično 
enotnega energetskega trga EU, dati 
prednost tistim naložbam v energetsko 
infrastrukturo, ki omogočajo postopno 
krepitev zmogljivosti pod mejnimi stroški 
naložb. Tako bi enotni trg EU užival 
ugodnosti optimizirane uporabe 
energetske infrastrukture ter na 
stroškovno učinkovit način zagotavljal in 
spodbujal zanesljivo oskrbo z energijo, 
konkurenčnost in trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 43
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. se strinja s predlogi Sveta EU za 
energijo iz novembra 2011 o krepitvi 
usklajevanja zunanje razsežnosti 
energetske politike EU, zlasti v zvezi s 
skladnimi stališči za srečanja na visoki 
ravni v okviru mednarodnih organizacij, 
kot so IRENA, IPEEC in ZN, na katerih 
morajo biti stališča usklajena ter v skladu 
z energetskimi in podnebnimi cilji EU;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na poziv Parlamenta k 
pripravi načrtov za Evropsko energetsko 
skupnost, ki bi vključevala tesno 
sodelovanje na področju energetskih 
omrežij in evropsko financiranje novih 
energetskih tehnologij, da bi preprečili 
drobitev evropske energetske politike in 
zagotovili vidno mednarodno vlogo Unije 
v odnosih na področju energije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni predlog za ustanovitev 
observatorija za energijo, ki bi izboljšal 
poznavanje uvoznih energetskih trgov in 
zagotovil natančno analizo izvoznih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Adina-Ioana Vălean
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da je v celoti delujoč, medsebojno 
povezan in integriran evropski notranji 
energetski trg bistven element za uspešno 
evropsko zunanjo energetsko politiko in 
obratno, pri čemer morajo biti zunanja 
energetska politika EU in dvostranski 
sporazumi med državami članicami v celoti 
usklajeni z zakonodajo EU;

2. meni, da je v celoti delujoč, medsebojno 
povezan in integriran evropski notranji 
energetski trg bistven element za uspešno 
evropsko zunanjo energetsko politiko. 
Evropski regulativni okvir za energetiko 
ima ključno vlogo v procesu izgradnje 
notranjega trga energije in ga je treba 
promovirati v partnerskih državah, in 
sicer s povečanjem ozaveščenosti o 
njegovem namenu, prednostih in koristih. 
Splošni cilj je zagotoviti, da so zunanja 
energetska politika EU in dvostranski 
sporazumi med državami članicami v celoti 
usklajeni z zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 47
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da je v celoti delujoč, medsebojno 
povezan in integriran evropski notranji 
energetski trg bistven element za uspešno 
evropsko zunanjo energetsko politiko in 
obratno, pri čemer morajo biti zunanja 
energetska politika EU in dvostranski 
sporazumi med državami članicami v celoti 
usklajeni z zakonodajo EU;

2. meni, da lahko v celoti delujoč, 
medsebojno povezan in integriran evropski 
notranji energetski trg znatno okrepi 
zanesljivost oskrbe z energijo celo na 
kratek rok in da je bistven element za 
uspešno evropsko zunanjo energetsko 
politiko in obratno, pri čemer morajo biti 
zunanja energetska politika EU in 
dvostranski sporazumi med državami 
članicami v celoti usklajeni z zakonodajo 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pravilno delovanje 
notranjega trga zahteva, da se uvoz 
energije v Unijo iz tretjih držav v celoti
ureja s pravili notranjega energetskega 
trga, zato si mora EU, da bi vzpostavila 
enoten regulativni sistem, prizadevati, da 
prepriča države izvoznice energije, da
sprejmejo pravila notranjega energetskega 
trga EU;

3. poudarja, da pravilno delovanje 
notranjega trga zahteva, da energijo, 
uvoženo v Unijo, ko je ta na ozemlju EU, 
v celoti urejajo pravila notranjega 
energetskega trga, zato bi si EU morala 
prizadevati za zbliževanje predpisov s 
sosednjimi državami, pripravljenimi 
sprejeti pravila notranjega energetskega 
trga EU; v zvezi s tem poudarja pomen in 
vlogo Energetske skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 49
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pravilno delovanje 
notranjega trga zahteva, da se uvoz 
energije v Unijo iz tretjih držav v celoti 
ureja s pravili notranjega energetskega 
trga, zato si mora EU, da bi vzpostavila 
enoten regulativni sistem, prizadevati, da 
prepriča države izvoznice energije, da 
sprejmejo pravila notranjega energetskega 
trga EU;

3. poudarja, da pravilno delovanje 
notranjega trga zahteva, da se uvoz 
energije v Unijo iz tretjih držav v celoti 
ureja s pravili notranjega energetskega 
trga, zato si mora EU, da bi vzpostavila 
enoten regulativni sistem, ki bi zagotavljal 
stabilnost, prizadevati, da prepriča države 
izvoznice energije, da sprejmejo pravila 
notranjega energetskega trga EU;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 
sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU;

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 
sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU; meni, da bi se morale odločitve 
glede tega, kdaj naj bi se s tretjimi 
državami pogajali na ravni EU, da se 
zagotovita izpolnjevanje pogodb in 
preglednost ter zmanjša tveganje 
manipulacij, ocenjevati glede na učinke 
zadevnih pogodb na delovanje notranjega 
trga EU;

Or. lt

Predlog spremembe 51
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 
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sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU;

sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU; podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za zagotovitev večje 
preglednosti in izmenjave informacij med 
državami članicami ter poziva k večji 
uporabi obstoječih ukrepov za zaščito 
konkurence, da bi preprečili izogibanje 
zakonodaji EU;

Or. en

Predlog spremembe 52
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 
sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU;

4. poudarja, da je polno delujoč notranji 
energetski trg mogoče doseči le s 
kombinacijo sredstev, strokovnega znanja 
in sposobnosti držav članic, njihovih 
neodvisnih nacionalnih regulativnih 
organov in EU; zato poziva k izboljšani 
preglednosti in večji pomoči EU pri
pogajanjih o sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami, saj bi lahko 
ti sporazumi vplivali tudi na delovanje 
notranjega energetskega trga EU;

Or. en

Predlog spremembe 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo 
sredstev, strokovnega znanja in 
sposobnosti držav članic in EU; zato 
poziva k izboljšani preglednosti in večji 
udeležbi EU v pogajanjih o sporazumih 
med državami članicami in tretjimi 
državami, saj bi lahko ti sporazumi vplivali 
tudi na delovanje notranjega energetskega 
trga EU;

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti 
moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga in infrastrukture, in 
sicer s kombinacijo sredstev, strokovnega 
znanja in sposobnosti držav članic in EU; 
zato poziva k izboljšani preglednosti in 
večji udeležbi EU v pogajanjih o 
sporazumih med državami članicami in 
tretjimi državami, saj bi lahko ti sporazumi 
vplivali tudi na delovanje notranjega 
energetskega trga EU;

Or. lt

Predlog spremembe 54
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja dodatne odgovornosti 
Evropskega parlamenta na področju 
energije v skladu s členom 194 PDEU in 
vztraja pri zagotovitvi njegove ustrezne 
udeležbe v vseh postopkih obveščanja in 
posvetovanja, tudi v zvezi z zunanjo 
energetsko politiko; v zvezi s tem 
poudarja, da mora biti Evropski 
parlament vključen v izmenjavo podatkov 
o kolektivnih ukrepih, programih in 
projektih, ki jih izvajajo EU, njene 
finančne ustanove ali drugi subjekti 
Skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja pristop Republike 
Moldavije in Ukrajine k Energetski 
skupnosti ter status opazovalke, ki ga 
imata v njej Armenija in Gruzija, kar bo 
prispevalo k izboljšanju regionalnega 
sodelovanja na področju energije z 
boljšim regulativnim okvirom za 
prihodnja partnerstva med EU in 
zadevnimi partnerskimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 56
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ponovno poudarja poziv Parlamenta, 
naj mednarodne energetske projekte 
urejajo pregledni medvladni sporazumi na 
ravni držav članic ali Unije; poudarja, da 
opiranje energetskih projektov le na 
trgovinske sporazume ogroža tako zaščito 
vlagateljev kot celovito spoštovanje pravil 
notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. v skladu s strateškimi sklepi o 
sodelovanju pri energetski politiki s 
partnerji zunaj EU poziva k doseganju 
večjih sinergij med trgovinsko in 
energetsko politiko Unije, med drugim v 
skladu s strategijo „Energija 2020“ in 
poročilom Komisije o zanesljivosti oskrbe 
z energijo in mednarodnem sodelovanju 
na področju energije;

Or. pl

Predlog spremembe 58
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da je krepitev zunanje 
razsežnosti energetske politike v EU 
ključna za zagotavljanje zanesljive oskrbe 
z energijo EU in trgovinske odnose EU s 
tretjimi državami; poudarja, da je treba 
ustvariti potrebne trdne okvirne pogoje za 
sodelovanje na področju energije in virov 
z našimi strateškimi trgovinskimi 
partnerji, ki bodo v vseh ozirih ustrezali 
tudi razmeram na notranjem trgu;

Or. pl
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Predlog spremembe 59
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi moralo izboljšano 
usklajevanje med državami članicami ter 
med državami članicami in Komisijo 
omogočiti državam članicam, da v celoti 
izkoristijo politično in gospodarsko težo 
Unije; v tem okviru pozdravlja predlog 
sklepa Komisije o vzpostavitvi mehanizma 
za izmenjavo informacij v zvezi z 
medvladnimi sporazumi med državami 
članicami in tretjimi državami na področju 
energije;

5. meni, da bi moralo izboljšano 
usklajevanje med državami članicami ter 
med državami članicami in Komisijo 
omogočiti državam članicam, da v celoti 
izkoristijo politično in gospodarsko težo 
Unije; v zvezi s tem poudarja dodano 
vrednost obveznega mnenja Komisije ter 
njene pomoči in podpore med procesi 
pogajanj za zagotovitev skladnosti z 
zakonodajo EU, da bi lahko v celoti 
uživali ugodnosti povezanega notranjega 
trga in okrepljenega sodelovanja med 
državami članicami, namenjenih 
povečanju trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 60
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi moralo izboljšano 
usklajevanje med državami članicami ter 
med državami članicami in Komisijo 
omogočiti državam članicam, da v celoti 
izkoristijo politično in gospodarsko težo 
Unije; v tem okviru pozdravlja predlog 
sklepa Komisije o vzpostavitvi mehanizma 
za izmenjavo informacij v zvezi z 

5. meni, da bi moralo izboljšano 
usklajevanje med državami članicami ter 
med državami članicami in Komisijo 
omogočiti državam članicam, da v celoti 
izkoristijo politično in gospodarsko težo 
Unije, zlasti pri pogajanjih o ugodnejših 
cenah naravnih virov; v tem okviru 
pozdravlja predlog sklepa Komisije o 
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medvladnimi sporazumi med državami 
članicami in tretjimi državami na področju 
energije;

vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo 
informacij v zvezi z medvladnimi 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije;

Or. lt

Predlog spremembe 61
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. podpira predlog Sveta, da bi se izvedla 
analiza delovanja Pogodbe o Energetski 
skupnosti, in oblikovanje načrta, ki bi 
omogočal pospešeno posodabljanje 
energetskih sektorjev; poziva k namenitvi 
večje pozornosti izvajanju reform in 
uvajanju tehnologij, kot so pametna 
omrežja, da bi se okrepilo vključevanje 
obnovljivih virov energije in povečala 
energetska učinkovitost; zato podpira 
zamisli, da bi dali nov zagon Pogodbi o 
energetski listini, in v ta namen predlaga 
uvedbo strateških partnerstev; poudarja, 
da je treba razviti socialno razsežnost 
pogodbe, da bi lahko učinkovito reševali 
težave, kot sta pomanjkanje energije in 
korupcija;

Or. en

Predlog spremembe 62
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj poudari pomen in 
potrebnost Konference podpisnic 
energetske listine, da se bolje izkoristijo 
možnosti energetske listine, predvsem na 
osrednjih področjih, kot so trgovina, 
tranzit, naložbe in reševanje sporov, med 
drugim s širitvijo Pogodbe o energetski 
listini na države, ki je niso podpisale in/ali 
ratificirale;

Or. pl

Predlog spremembe 63
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da mora vsaka država članica 
objaviti in predložiti uradu Eurostat 
povprečno dvostransko uvozno ceno za 
zemeljski plin, vsaj vsako četrtletje, pri 
čemer časovni zamik ne sme biti daljši od 
dveh četrtletij;

Or. en

Predlog spremembe 64
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva sekretariat Pogodbe o 
Energetski skupnosti, naj: zagotovi 
programe in sredstva za organizacije 
civilne družbe, da bi lahko sodelovale pri 
izmenjavi informacij in spremljanju dela 
sekretariata; okrepi profil strokovnjakov v 
smislu stopnje in števila osebja, ki se 
ukvarja z obnovljivimi viri energije, 
energetsko učinkovitostjo, pametnimi 
omrežji, pomanjkanjem energije, 
izračunom zunanjih učinkov na ravni 
programa in projekta ter energetsko 
trajnostjo; izvede niz študij v zvezi s 
trajnostjo energetskih omrežij, vprašanji 
glede izvedbe pametnih omrežij, vplivom 
revščine in mehanizmi za izboljšanje 
enotnega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 65
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 
potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva Komisijo, 
naj redno sodeluje z državami članicami –
predvsem v okviru predlagane strateške 
skupine za mednarodno sodelovanje na 
področju energije – v zvezi s prednostnimi 
nalogami in dejavnostmi zunanje 
energetske strategije EU in držav članic 
tako na politični kot na strokovni ravni;

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 
potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva države 
članice in Komisijo, naj redno izmenjujejo
stališča, zlasti z izrabo že obstoječih oblik;

Or. lt
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Predlog spremembe 66
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 
potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva Komisijo, 
naj redno sodeluje z državami članicami –
predvsem v okviru predlagane strateške 
skupine za mednarodno sodelovanje na 
področju energije – v zvezi s prednostnimi 
nalogami in dejavnostmi zunanje 
energetske strategije EU in držav članic 
tako na politični kot na strokovni ravni;

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 
potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva Komisijo, 
naj redno izmenjuje stališča z državami 
članicami – predvsem v okviru predlagane 
strateške skupine za mednarodno 
sodelovanje na področju energije – v zvezi 
s prednostnimi nalogami in dejavnostmi 
zunanje energetske strategije EU in držav 
članic tako na politični kot na strokovni 
ravni; se zavzema za vključitev neodvisnih 
energetskih regulatorjev kot 
strokovnjakov v strateško skupino za 
mednarodno sodelovanje na področju 
energije glede na njihove izkušnje in 
poglobljeno poznavanje delovanja 
čezmejnih trgov z električno energijo in 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 67
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 

6. meni, da je za izvajanje skladne in 
dosledne zunanje energetske politike EU 
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potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva Komisijo, 
naj redno sodeluje z državami članicami –
predvsem v okviru predlagane strateške 
skupine za mednarodno sodelovanje na 
področju energije – v zvezi s prednostnimi 
nalogami in dejavnostmi zunanje 
energetske strategije EU in držav članic 
tako na politični kot na strokovni ravni;

potrebno redno usklajevanje med državami 
članicami in Komisijo; poziva Komisijo, 
naj redno izmenjuje stališča z državami 
članicami – predvsem v okviru predlagane 
strateške skupine za mednarodno 
sodelovanje na področju energije – v zvezi 
s prednostnimi nalogami in dejavnostmi 
EU in držav članic na področju zunanje 
energetske strategije na politični in
strokovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 68
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi lahko učinkovitost 
ukrepov, ki jih je predlagala Evropska 
komisija, okrepili tako, da bi jim dali 
prednost, ter z določitvijo časovnih 
okvirov in akcijskih načrtov, ki bi 
prikazovali doseženi napredek in roke;

Or. en

Predlog spremembe 69
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da je zagotavljanje skladnosti 
med horizontalnimi cilji, izraženimi v 
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Lizbonski pogodbi, bistveno za zunanjo 
energetsko politiko EU; poziva k 
pravočasnemu obveščanju Evropskega 
parlamenta o prednostnih projektih EU;

Or. en

Predlog spremembe 70
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj ne sklepajo 
pogodb o dobavi energije ali tehnologij, 
povezanih z energijo, s tretjimi državami, 
ki kršijo interese druge države članice 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 71
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
usklajujejo stališča za srečanja 
mednarodnih organizacij na področju 
energije in pobude, da bi povečale vpliv 
EU v teh okvirih;

Or. en



AM\892622SL.doc 39/99 PE483.535v01-00

SL

Predlog spremembe 72
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe;

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe; meni, da 
mora visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 
močno diplomatsko podpreti energetsko 
politiko EU, da bi se povečala zanesljivost 
oskrbe z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 73
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe;

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe. Ta 
srečanja je treba izkoristiti tudi za 
usklajevanje skupnega evropskega 
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stališča v energetskih zadevah, ki ga je 
treba zagovarjati v mednarodnih 
organizacijah;

Or. en

Predlog spremembe 74
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in
komisar ter njune ustrezne službe;

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov Sveta 
za energijo, ki se jih po potrebi 
udeležujeta tudi komisar za energetiko in 
visoka predstavnica;

Or. en

Predlog spremembe 75
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe;

7. meni, da so potrebne redne razprave o 
izzivih, s katerimi se sooča zunanja 
energetska politika EU, in sicer v okviru 
formalnih in neformalnih sestankov 
ministrov za energijo v Svetu, ki se jih 
udeležujejo tudi visoka predstavnica in 
komisar ter njune ustrezne službe; poziva k 
rednemu obveščanju Evropskega 



AM\892622SL.doc 41/99 PE483.535v01-00

SL

parlamenta in k posvetovanju z njim;

Or. en

Predlog spremembe 76
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je glede na velik pomen EU 
kot kupca energentov treba nujno 
ustanoviti skupnost za nakupovanje 
energentov, ki se bo v imenu EU pogajala 
za njihove cene, zlasti pri nakupovanju 
plina od monopolnih dobaviteljev za 
energetsko najbolj izolirana območja EU, 
npr. baltske države, katerih 
konkurenčnost je v primerjavi s preostalo 
EU zaradi višjih cen plina precej 
zmanjšana;

Or. lt

Predlog spremembe 77
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 
vpliva na zanesljivosti oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil pogajalski mandat za izvajanje 
pogajanj, tak mandat pa mora podeliti tudi 

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 
vpliva na zanesljivost oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil pogajalski mandat za izvajanje 
pogajanj, o takem mandatu pa je treba 
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v primeru drugih medvladnih sporazumov, 
ki bi lahko bistveno vplivali na splošne
cilje energetske politike EU;

razmisliti tudi v primeru drugih 
medvladnih sporazumov, ki bi lahko 
bistveno vplivali na dolgoročne cilje 
energetske politike EU, zlasti na njeno 
neodvisnost od uvoza energije; v zvezi s 
tem poziva k ustreznemu posvetovanju in 
obveščanju z Evropskim parlamentom;

Or. en

Predlog spremembe 78
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 
vpliva na zanesljivosti oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil pogajalski mandat za izvajanje 
pogajanj, tak mandat pa mora podeliti tudi 
v primeru drugih medvladnih sporazumov, 
ki bi lahko bistveno vplivali na splošne 
cilje energetske politike EU;

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 
vpliva na zanesljivost oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil mandat za pomoč zadevnim 
državam članicam v pogajalskem procesu; 
o takem mandatu pa je treba razmisliti tudi 
v primeru drugih medvladnih sporazumov, 
ki bi lahko bistveno vplivali na splošne 
cilje energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 79
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 

8. meni, da mora Svet v primeru, ko 
infrastrukturni projekt strateškega pomena 
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vpliva na zanesljivosti oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil pogajalski mandat za izvajanje 
pogajanj, tak mandat pa mora podeliti tudi 
v primeru drugih medvladnih sporazumov, 
ki bi lahko bistveno vplivali na splošne 
cilje energetske politike EU;

vpliva na zanesljivosti oskrbe celotne EU z 
energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji 
podelil pogajalski mandat za izvajanje 
pogajanj, o takem mandatu pa je treba 
razmisliti tudi v primeru drugih 
medvladnih sporazumov, ki bi lahko 
bistveno vplivali na splošne cilje 
energetske politike EU in na cene 
uvoženih naravnih virov;

Or. lt

Predlog spremembe 80
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj spremlja svetovne 
energetske trge z zbiranjem informacij in 
podatkov držav članic in mednarodnih 
organizacij, kot je Mednarodna agencija 
za energijo (IEA); poziva Komisijo, naj 
pred koncem leta 2012 predloži pravni 
instrument v ta namen;

črtano

Or. lt

Predlog spremembe 81
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj spremlja svetovne 
energetske trge z zbiranjem informacij in 
podatkov držav članic in mednarodnih 
organizacij, kot je Mednarodna agencija za 
energijo (IEA); poziva Komisijo, naj pred 
koncem leta 2012 predloži pravni 
instrument v ta namen;

10. poziva Komisijo, naj spremlja svetovne 
energetske trge in v zvezi s tem sodeluje z 
državami članicami in mednarodnimi 
organizacijami, kot je Mednarodna 
agencija za energijo (IEA); poziva 
Komisijo, naj pred koncem leta 2012 
predloži pravni instrument v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 82
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj podpira 
vzpostavitev celovitega sistema EU za 
indeksacijo cen plina na podlagi cen plina 
na trgu, da bi vsem podjetjem za trgovanje 
s plinom v EU omogočili trgovanje z 
zunanjimi dobavitelji plina na pravičnejši 
in bolj predvidljiv način, neodvisno od cen 
nafte, ter da bi še naprej spodbujali 
konkurenco na notranjem trgu EU s 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 83
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da Pogodba poziva k 
solidarnosti med državami članicami, ki 
mora biti prisotna tako pri vsakodnevnem 
delu kot v kriznih scenarijih notranje in 
zunanje energetske politike; poziva 
Komisijo, naj oblikuje jasno opredelitev 
„energetske solidarnosti“, da bi 
zagotovila, da jo upoštevajo vse države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 84
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le prehod k okolju prijazni 
oskrbi z energijo in energetska 
učinkovitost ter medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 85
András Gyürk
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le trdna notranja infrastruktura, 
ki zagotavlja medsebojno povezanost, 
prožnost in solidarnost med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
izvajanje določb tretjega energetskega 
svežnja in solidarnost med državami 
članicami;

Or. lt

Predlog spremembe 87
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)



AM\892622SL.doc 47/99 PE483.535v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

11. poudarja, da bo vedno večja odvisnost 
EU od uvoza fosilnih goriv zmanjšala njen 
politični vpliv in lahko bistveno vpliva na 
neodvisnost njenega sprejemanja odločitev 
na drugih področjih politik, ta neugoden 
pojav pa lahko odpravijo le medsebojna 
povezanost, odvisnost in solidarnost med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 88
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le medsebojna povezanost, 
odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

11. poudarja, da lahko vedno večja 
odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv 
bistveno vpliva na neodvisnost njenega 
sprejemanja odločitev na drugih področjih 
politik, ta neugoden pojav pa lahko 
odpravijo le popolna medsebojna 
povezanost, odvisnost in solidarnost med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 89
Silvia-Adriana Ţicău

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

11a. ponovno poudarja, da politika EU na 
področju zagotavljanja zanesljive oskrbe z 
energijo temelji na zagotavljanju 
raznovrstnih virov oskrbe in oskrbovalnih 
poti; poudarja dodatne koristi za Evropo 
in pomen južnega koridorja za zemeljski 
plin kot sredstva za izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe EU; meni, da projekti, 
kot so plinovod Nabucco, ki spadajo k 
najpomembnejšim prednostnim nalogam 
EU, skupaj z manjšimi projekti, kot so 
čezjadranski plinovod (TAP), vseevropski 
naftovod (PEOP), povezovalni plinovod 
Turčija-Grčija-Italija (ITGI) ali 
povezovalni plinovod Azerbajdžan-
Gruzija-Romunija (AGRI), ponazarjajo, 
kako pomembno je, da se EU udejstvuje 
na območju Črnega morja, pa tudi, da je 
treba dodatno poglobiti sodelovanje med 
državami v okolici Črnega morja; poziva 
Komisijo in države članice, naj skupaj s 
svojimi partnerji podprejo in pospešijo 
izvedbo teh projektov;

Or. ro

Predlog spremembe 90
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj na področju 
lastnih virov energije in kot prispevek k 
zagotavljanju in raznovrstnosti 
dobaviteljev ter oskrbovalnih virov in poti 
za surovine v posamezna območja EU 
podpre raziskave in razvoj, zato da bosta 
vedno na voljo vsaj dva različna vira za 
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oskrbo (v skladu s točko 4.1.2 sporočila 
COM(2010)677);

Or. pl

Predlog spremembe 91
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da mora zunanja 
energetska politika EU prispevati k 
zagotavljanju varne, zanesljive, trajnostne 
in cenovno dostopne energije, in sicer v 
skladu s splošnimi cilji energetske politike 
EU, tj. konkurenčnostjo, zanesljivostjo 
oskrbe in trajnostjo, ter z energetskimi in 
podnebnimi cilji EU 2050;

Or. en

Predlog spremembe 92
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja potencial obnovljivih virov 
energije na območju Črnega morja in v 
Podonavju, ki lahko pomembno 
prispevajo k zanesljivi oskrbi EU z 
energijo in trajnostni gospodarski rasti, 
ter poziva Komisijo in države ob Črnem 
morju in Donavi, naj izkoristijo ta 
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potencial;

Or. ro

Predlog spremembe 93
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen),
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
prednostnih koridorjev za plin, elektriko 
in nafto, ustvariti dejansko konkurenco 
virov oskrbe s plinom, in sicer s 
povečanjem deleža utekočinjenega 
zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti 
do novih, oddaljenih dobaviteljev 
(Avstralija, Kanada, ZDA, Latinska 
Amerika, podsaharska Afrika, osrednja 
Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja, terminale za 
utekočinjen zemeljski plin, podzemna 
skladišča plina in cevovode);

Or. en

Predlog spremembe 94
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
prednostnih koridorjev za plin, elektriko 
in nafto, ustvariti dejansko konkurenco 
virov oskrbe s plinom, in sicer s 
povečanjem deleža utekočinjenega 
zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti 
do novih, oddaljenih dobaviteljev 
(Avstralija, Kanada, ZDA, Latinska 
Amerika, podsaharska Afrika, osrednja 
Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja, cevovode, 
terminale za utekočinjen zemeljski plin in 
podzemna skladišča plina);

Or. en

Predlog spremembe 95
Algirdas Saudargas

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih in 
utrjevanju obstoječih prometnih koridorjev 
(vzhodni koridor, južni koridor in 
sredozemski bazen), ustvariti dejansko 
konkurenco virov oskrbe s plinom, in sicer 
s povečanjem deleža utekočinjenega 
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utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti 
do novih, oddaljenih dobaviteljev, 
izboljšati medsebojno povezanost 
energetskih omrežij in tako zagotoviti, da 
noben evropski energetski trg ne bo ostal 
nepovezan, ter dokončno vzpostaviti evro-
sredozemske obroče elektroenergetske in 
plinske infrastrukture, hkrati pa posodobiti 
in nadgraditi obstoječe elektrarne in 
plinske elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

Or. en

Predlog spremembe 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa uresničiti načrt 
medsebojnega povezovanja za baltski 
energetski trg (BEMIP) ter posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);
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Or. lt

Predlog spremembe 97
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij, dokončno 
vzpostaviti evro-sredozemske obroče 
elektroenergetske in plinske infrastrukture 
ter uresničiti načrt medsebojnega 
povezovanja za baltski energetski trg, 
hkrati pa posodobiti in nadgraditi obstoječe 
elektrarne in plinske elektrarne ter 
infrastrukturo (elektroenergetska omrežja 
in cevovode);

Or. en

Predlog spremembe 98
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen),
ustvariti dejansko konkurenco virov
oskrbe s plinom, in sicer s povečanjem 
deleža utekočinjenega zemeljskega plina 
EU ter z utiranjem poti do novih, 
oddaljenih dobaviteljev (Avstralija, 
Kanada, ZDA, Latinska Amerika, 
podsaharska Afrika, osrednja Azija itd.), 
izboljšati medsebojno povezanost 
energetskih omrežij ter dokončno 
vzpostaviti evro-sredozemske obroče 
elektroenergetske in plinske infrastrukture, 
hkrati pa posodobiti in nadgraditi obstoječe 
elektrarne in plinske elektrarne ter 
infrastrukturo (elektroenergetska omrežja 
in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju resničnega 
konkurenčnega trga za plin, novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen) in 
konkurence med viri oskrbe s plinom, in 
sicer s povečanjem deleža utekočinjenega 
zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti 
do novih, oddaljenih dobaviteljev 
(Avstralija, Kanada, ZDA, Latinska 
Amerika, podsaharska Afrika, osrednja 
Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

Or. en

Predlog spremembe 99
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
tranzitnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
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utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne ter 
infrastrukturo (elektroenergetska omrežja 
in prenosna omrežja za nafto in plin);

Or. en

Predlog spremembe 100
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor,
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (južni koridor in 
koridorji v sredozemskem bazenu) in 
utrjevanju obstoječih koridorjev (vzhodni 
koridor), ustvariti dejansko konkurenco 
virov oskrbe s plinom, in sicer s 
povečanjem deleža utekočinjenega 
zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti 
do novih, oddaljenih dobaviteljev 
(Avstralija, Kanada, ZDA, Latinska 
Amerika, podsaharska Afrika, osrednja 
Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);
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Or. en

Predlog spremembe 101
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja in cevovode);

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, 
poti in virov oskrbe EU z energijo, zlasti 
tistih, namenjenih ustvarjanju novih 
prometnih koridorjev (vzhodni koridor, 
južni koridor in sredozemski bazen), 
ustvariti dejansko konkurenco virov oskrbe 
s plinom, in sicer s povečanjem deleža 
utekočinjenega zemeljskega plina EU ter z 
utiranjem poti do novih, oddaljenih 
dobaviteljev (Avstralija, Kanada, ZDA, 
Latinska Amerika, podsaharska Afrika, 
osrednja Azija itd.), izboljšati medsebojno 
povezanost energetskih omrežij ter 
dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske 
infrastrukture, hkrati pa posodobiti in 
nadgraditi obstoječe elektrarne in plinske 
elektrarne ter infrastrukturo 
(elektroenergetska omrežja, cevovode ter 
terminale in ladje za utekočinjeni 
zemeljski plin);

Or. en

Predlog spremembe 102
Lena Kolarska-Bobińska

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

12a. poziva Komisijo, naj se bolj posveti 
južnemu koridorju, zlasti razvoju 
energetske infrastrukture od zunanje meje 
EU do virov energije; poudarja, da mora 
biti vsak del infrastrukture zunaj meje EU 
urejen z načeli notranjega trga, prav tako 
pa mora biti dovolj prožen, da bo v 
prihodnosti omogočal dodajanje novih 
dobavnih količin iz drugih virov; poziva 
Komisijo, naj v celoti izkoristi pooblastilo 
Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 103
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja priporočila Komisije o 
okrepljenem političnem sodelovanju z 
vzhodnimi sosedi in meni, da je ključnega 
pomena, da se pristop Turčije k Pogodbi o 
Energetski skupnosti in odprtje poglavja o 
energiji v pogajanjih o pristopu k EU 
obravnavata prednostno; poleg tega 
pozdravlja pobudo za tristranski dialog 
EU-Ukrajina-Rusija in poudarja potrebo 
po zagotovitvi poglobljenega političnega 
in upravnega sodelovanja z obema 
partnericama;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. pozdravlja vzpostavitev „instrumenta 
za povezovanje Evrope“, ki z boljšimi 
povezavami prispeva k nadaljnjemu 
razvoju notranjega energetskega trga ter 
bo povečal zanesljivost oskrbe in možnosti 
za stroškovno učinkovit prenos energije iz 
obnovljivih virov na ozemlju EU; poziva 
Komisijo, naj ta instrument uporabi tudi 
za širitev energetskih povezovalnih vodov 
na sosednje države;

Or. ro

Predlog spremembe 105
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. priznava, da je črnomorska regija 
geostrateško pomembna za zanesljivo 
oskrbo EU z energijo, zlasti v zvezi z 
diverzifikacijo oskrbe z energijo, saj 
povezuje Evropo z območjem Kaspijskega 
morja, Bližnjim vzhodom in osrednjo 
Azijo; poudarja potrebo po krepitvi 
večstranskega sodelovanja na področju 
energije v črnomorski regiji ter po razvoju 
njene energetske infrastrukture;

Or. en
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Predlog spremembe 106
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da so ukrepi za povečanje 
notranje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov bistveni za zmanjšanje 
odvisnosti EU od zunanjega uvoza 
ogljikovodikov; meni, da je treba oceniti, 
ali je preoblikovanje strukture proizvodnje 
in distribucije energije EU v skladu z 
dolgoročnimi energetskimi in podnebnimi 
cilji;

Or. en

Predlog spremembe 107
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja na velik prispevek 
utekočinjenega zemeljskega plina k oskrbi 
EU z energijo in poziva h krepitvi 
sodelovanja z glavnimi državami 
dobaviteljicami ter s sedanjimi in 
prihodnjimi potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 108
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da mora diverzifikacija 
vključevati nove vire nafte, plina in 
električne energije, ki ne prihajajo iz 
Rusije, za države članice, ki so 
prekomerno odvisne od te edine 
dobaviteljice; poudarja, da plin, uvožen iz 
Rusije, predstavlja le 24 % plina, ki se 
potroši v celotni EU, vendar predstavlja 
od več kot 48 do 100 % v dvanajstih od 27 
držav članic, zato neposredno vpliva na 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 109
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja pomen ključnih 
prednostnih projektov, kot je plinovod 
Nabucco, ter manjših projektov, kot so 
čezjadranski plinovod, povezovalni 
plinovod med Turčijo, Grčijo in Italijo ali 
povezovalni plinovod med 
Azerbajdžanom, Gruzijo in Romunijo, kot 
sredstev za povečanje zanesljivosti oskrbe 
z energijo v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 110
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da se s širitvijo novih, 
nekonvencionalnih energetskih tehnologij 
(katranski pesek in plin iz skrilavca iz 
Kanade, ZDA, Avstralije, Katarja, 
Brazilije in Argentine, energetsko 
raziskovanje arktičnega območja, 
nadaljnje izkoriščanje v Iraku, Venezueli 
in afriških državah) kot morebitni 
prihodnji dobavitelji kažejo novi 
udeleženci, partnerji in območja, zato 
mora EU svoja prizadevanja osredotočiti 
tudi na celovito izkoriščanje tega novega 
položaja in razvijanje novih energetskih 
partnerstev, da bi diverzificirala svoje 
dobavitelje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da se s širitvijo novih, 
nekonvencionalnih energetskih tehnologij 
(katranski pesek in plin iz skrilavca iz 
Kanade, ZDA, Avstralije, Katarja, Brazilije 
in Argentine, energetsko raziskovanje 
arktičnega območja, nadaljnje izkoriščanje 
v Iraku, Venezueli in afriških državah) kot 

13. meni, da se s širitvijo novih, 
nekonvencionalnih energetskih tehnologij 
(katranski pesek in plin iz skrilavca iz 
Kanade, ZDA, Avstralije, Katarja, Brazilije 
in Argentine, energetsko raziskovanje 
arktičnega območja, nadaljnje izkoriščanje 
v Iraku, Venezueli in afriških državah) kot 
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morebitni prihodnji dobavitelji kažejo novi 
udeleženci, partnerji in območja, zato mora 
EU svoja prizadevanja osredotočiti tudi na 
celovito izkoriščanje tega novega položaja 
in razvijanje novih energetskih partnerstev, 
da bi diverzificirala svoje dobavitelje;

morebitni prihodnji dobavitelji kažejo novi 
udeleženci, partnerji in območja, zato mora 
EU svoja prizadevanja osredotočiti tudi na 
celovito izkoriščanje tega novega položaja 
in razvijanje novih energetskih partnerstev, 
da bi diverzificirala svoje dobavitelje, 
nenazadnje tudi z evro-atlantskimi 
oskrbovalnimi potmi;

Or. en

Predlog spremembe 112
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je prehod na energetiko 
z malo emisijami zelo pomemben; 
poudarja, da je treba ohraniti 
konkurenčnost in inovacije, med drugim z 
ustreznimi instrumenti trgovinske 
politike; meni, da je treba prehod na 
energetiko z malo emisijami izvesti na 
način, ki ustreza razmeram na tem 
geografskem območju, stanju 
energetskega sistema in energetski 
mešanici zadevne države članice ter njeni 
geološki sestavi; meni, da ta pristop 
omogoča največjo možno zanesljivost 
oskrbe z energijo in konkurenčnost 
gospodarstva ter hkrati tudi spoštovanje 
neodvisnosti te države članice, ki je 
določena v Pogodbi, kar zadeva uporabo 
energentov in izbiro virov energije ter 
splošno sestavo sistema za oskrbo z 
energijo;

Or. pl
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Predlog spremembe 113
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da morajo države članice kot 
del svoje mešanice virov energije ter 
svetovnega energetskega trga in zanesljive 
oskrbe z energijo ohraniti pravico do 
razvoja vseh domačih virov energije, 
vključno z domačimi viri plina; meni, da 
je razvoj domačih virov še vedno potreben 
kot protiutež grožnjam zaradi uvoza 
dobavnih količin iz krajev zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 114
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da se oskrba z energijo 
usmerja h gospodarstvom v razvoju, zato 
mora EU vzpostaviti tesen dialog in 
sodelovanje z državami BRICS na 
področju energetske učinkovitosti, 
obnovljivih virov energije, čistega 
premoga, zajemanja in skladiščenja 
ogljika, pametnih omrežij, raziskav fuzije 
in jedrske varnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja vlogo, ki so jo imeli 
nekonvencionalni viri plina pri 
preoblikovanju svetovnega trga z 
utekočinjenim zemeljskim plinom;

Or. en

Predlog spremembe 116
Paweł Zalewski

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja pomen neposrednih tujih 
naložb EU v gradnjo in posodobitev 
energetske infrastrukture v državah v 
razvoju; hkrati poudarja, da je treba zanjo 
vzpostaviti ustrezno pravno varstvo, zaradi 
česar je potrebna širitev pravne podlage 
EU glede tretjih držav;

Or. pl

Predlog spremembe 117
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja pomen širokega 
sodelovanja na območju Arktike, zlasti 
med državami na evroatlantskem 
območju;

Or. en

Predlog spremembe 118
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Trajnost – okrepljeno partnerstvo z 
državami dobaviteljicami

Trajnost – okrepljeno partnerstvo z 
državami dobaviteljicami in 
mednarodnimi organizacijami

Or. en

Predlog spremembe 119
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da vedno večja koncentracija 
rezerv fosilnih goriv v večinoma 
nestabilnih in nedemokratičnih državah 
povzroča ranljivost EU in resno ogroža 
razvoj verodostojne, učinkovite in skladne 
skupne evropske energetske politike;

14. meni, da vedno večje povpraševanje po 
energiji v svetu in visoka koncentracija 
rezerv fosilnih goriv v večinoma 
nestabilnih in nedemokratičnih državah 
povzroča ranljivost EU in resno ogroža 
razvoj verodostojne, učinkovite in skladne 
skupne evropske energetske politike;
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Or. en

Predlog spremembe 120
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da vedno večja koncentracija 
rezerv fosilnih goriv v večinoma 
nestabilnih in nedemokratičnih državah 
povzroča ranljivost EU in resno ogroža 
razvoj verodostojne, učinkovite in skladne 
skupne evropske energetske politike;

14. meni, da vedno večja koncentracija 
rezerv fosilnih goriv v večinoma 
nestabilnih in nedemokratičnih državah 
povzroča ranljivost EU in resno ogroža 
razvoj verodostojnih, učinkovitih in 
skladnih skupnih evropskih politik;

Or. en

Predlog spremembe 121
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da mora EU razviti 
obojestransko koristna energetska 
partnerstva s ključnimi akterji na vseh 
področjih skupnega interesa, vključno z 
zanesljivostjo oskrbe z energijo, 
naložbami v trajnost in varstvo okolja, 
nizkoogljičnimi tehnologijami, energetsko 
učinkovitostjo in jedrsko varnostjo;

Or. ro
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Predlog spremembe 122
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da morajo energetska 
partnerstva in sodelovanje EU v svetovnih 
forumih, kot je skupina G-20, spodbujati 
bolj trajnostne energetske politike v tretjih 
državah ter hkrati izboljšati preglednost 
trga, ublažiti nestanovitnost 
mednarodnega trga ter si prizadevati za 
svetovni energetski trg, ki bo manj 
občutljiv za pretrese pri preskrbi in 
motnje;

Or. ro

Predlog spremembe 123
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poudarja, da je treba okrepiti 
večstransko sodelovanje na področju 
energije na območju Črnega morja, 
katerega temelj sta STO in Pogodba o 
energetski listini; podpira celovito 
povezovanje trgov in regulativno 
povezovanje na podlagi energetske in 
okoljske zakonodaje EU ter se zavzema za 
sodelovanje držav širšega območja 
Črnega morja pri Pogodbi o Energetski 
skupnosti ter pomoč EU, EIB in EBRD 
pri posodobitvi energetske infrastrukture 
na območju Črnega morja;
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Or. ro

Predlog spremembe 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
države) ter z ustvarjanjem širšega
regulativnega področja, pri čemer se je
treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2;

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
države) z izgradnjo novih povezovalnih 
vodov in spodbujanjem zbliževanja 
predpisov, pri čemer je eden od ciljev 
preprečiti gradnjo elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
države) ter z ustvarjanjem širšega 
regulativnega področja, pri čemer se je 
treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
države) ter z ustvarjanjem širšega 
regulativnega področja, pri čemer se je 
treba izogibati gradnji jedrskih elektrarn, 
ki ne izpolnjujejo najvišjih standardov 
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emisij CO2; jedrske varnosti, in elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2;

Or. lt

Predlog spremembe 126
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
države) ter z ustvarjanjem širšega 
regulativnega področja, pri čemer se je 
treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2;

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države, kaspijske države, 
severnoafriške in bližnjevzhodne države) 
ter z ustvarjanjem širšega regulativnega 
področja, pri čemer se je treba izogibati 
gradnji elektrarn blizu meja EU, ki so 
poceni, vendar ustvarjajo veliko emisij 
CO2, ali jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 127
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 

15. poudarja, da je treba razširiti povezave 
z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov 
med evropskim energetskim omrežjem in 
sosednjimi državami (zahodni Balkan, 
vzhodne sosednje države in kaspijske 
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države) ter z ustvarjanjem širšega 
regulativnega področja, pri čemer se je 
treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2;

države) ter z ustvarjanjem širšega 
regulativnega področja, pri čemer se je 
treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja 
EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo veliko 
emisij CO2 ali nevarnih jedrskih 
elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 128
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja pomen izvajanja 
infrastrukturnih projektov splošnega 
interesa, opredeljenih v „predlogu uredbe 
o smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo“ in sporočilu „Prednostne 
naloge glede energetske infrastrukture za 
leto 2020 in pozneje“, ki ju je pripravila 
Komisija; meni, da je glede na strateški 
pomen teh projektov treba dati ustrezno 
prednost sledečim sporazumom z 
zunanjimi partnerji ter jih trajnostno 
zasnovati in hitro skleniti, ob upoštevanju 
tržnega sistema, ki temelji na pravilih;

Or. en

Predlog spremembe 129
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. v celoti podpira in dodatno poudarja 
potrebo po razvoju nove razsežnosti 
zunanje energetske politike EU, ki bi 
temeljila na strateških partnerstvih s 
ključnimi energetskimi akterji na 
področju trajnostnih energetskih politik, 
raziskav, znanosti in tehnološkega 
sodelovanja za razvoj okolju prijaznih 
tehnologij in inovacij, uravnotežanja 
sistemov, nadomeščanja redkih zemljin ter 
povečevanja energetske učinkovitosti; 
ponovno opozarja na s tem povezane 
poslovne priložnosti za podjetja iz EU;

Or. en

Predlog spremembe 130
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi bilo treba obstoječe 
in načrtovane jedrske projekte v sosednjih 
državah EU izvajati v skladu z najvišjimi 
standardi za jedrsko varnost ter jih 
preveriti na podlagi skupnih pravil in 
ocen; poziva EU, naj si v okviru IAEA 
dejavneje prizadeva za visoke mednarodne 
pravno zavezujoče standarde jedrske 
varnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 131
Rolandas Paksas
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 
EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče njihovo energetsko odvisnost 
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in 
celovitim izvajanjem pravil notranjega 
energetskega trga;

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 
EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče njihovo energetsko odvisnost 
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in 
celovitim izvajanjem pravil notranjega 
energetskega trga; meni, da bi bilo treba v 
okviru dialoga obravnavati taka 
pomembna vprašanja, kot so dostop do 
virov energije, omrežij in izvoznih trgov, 
zaščita naložb, interoperabilnost, 
preprečevanje kriz in sodelovanje, enaki 
konkurenčni pogoji in oblikovanje cen 
energije; poudarja, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti vprašanju 
„Druzhba“ in na ravni EU uvesti posebne 
ukrepe za obnovo dobave nafte po 
zaprtem kraku;

Or. lt

Predlog spremembe 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem
mora EU nastopati enotno, upoštevati 
posebni in odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 

16. poudarja, da mora EU v dialogu o 
energiji z Rusijo nastopati enotno; 
poudarja, da je treba z vseevropskim 
povezovanjem celotne energetske 
infrastrukture in celovitim izvajanjem 
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mogoče njihovo energetsko odvisnost 
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in 
celovitim izvajanjem pravil notranjega 
energetskega trga;

pravil notranjega energetskega trga do 
konca leta 2015 nemudoma odpraviti 
posebni položaj in odvisnost srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, zlasti 
baltskih držav, ki so izolirane od 
infrastrukture energetskega trga EU, od 
zunanjih dobaviteljev;

Or. lt

Predlog spremembe 133
Algirdas Saudargas

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 
EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče njihovo energetsko odvisnost
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in 
celovitim izvajanjem pravil notranjega 
energetskega trga;

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 
EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče zanesljivo oskrbo z energijo le-teh 
zagotoviti le z vseevropskim 
povezovanjem celotne energetske 
infrastrukture in celovitim izvajanjem 
pravil notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 134
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 

16. poudarja, da je treba v dialogu o 
energiji med EU in Rusijo, v katerem mora 
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EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče njihovo energetsko odvisnost 
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in 
celovitim izvajanjem pravil notranjega 
energetskega trga;

EU nastopati enotno, upoštevati posebni in 
odvisni položaj srednje- in 
vzhodnoevropskih držav članic, saj je 
mogoče njihovo energetsko odvisnost 
odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
infrastrukture in celovitim izvajanjem 
pravil notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 135
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da je treba, medtem ko 
države članice povezujejo in združujejo 
nacionalne trge z naložbami v 
infrastrukturo in sprejemanjem skupnih 
predpisov, okrepiti tudi prizadevanja za 
sodelovanje z Rusijo, da bi opredelili 
ustvarjalne in vzajemno sprejemljive 
ukrepe za zmanjševanje razhajanj med 
tema dvema energetskima trgoma;

Or. en

Predlog spremembe 136
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja pomen energetskega 
dialoga z Rusijo in načrta EU-Rusija, ki 
ga je predlagal Svet za energijo; opozarja 
na to, kako pomembno je, da se na dnevni 
red vključi sodelovanje na področjih 
obojestranske koristi, kot je skupni prenos 
raziskav in tehnologije, zlasti na področju 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva k razširitvi Pogodbe o 
energetski listini na več držav in k temu, 
da se v okviru foruma Konference 
podpisnic energetske listine sklene 
dogovor, na podlagi katerega bi Rusija v 
celoti sprejela načela energetske listine in 
njene protokole;

Or. en

Predlog spremembe 138
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja vlogo parlamentarne 
skupščine Euronest, ki bo prispevala k 
doseganju ciljev vzhodnega partnerstva in 
bo imela pozitiven vpliv na vprašanja, 
povezana z zanesljivo oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 139
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. opozarja, da so države Evropskega 
gospodarskega prostora že del notranjega 
trga EU, njihovo sodelovanje pa je ključno 
za doseganje energetskih ciljev za 
leto 2020; pozdravlja sedanje pobude za 
krepitev sodelovanja s Švico, ki morajo biti 
namenjene tudi njenemu vključevanju v 
notranji energetski trg EU;

17. opozarja, da so države Evropskega 
gospodarskega prostora že del notranjega 
trga EU, njihovo sodelovanje pa je ključno 
za doseganje energetskih ciljev za 
leto 2020; pozdravlja sedanje pobude za 
krepitev sodelovanja s Švico, ki morajo biti 
namenjene tudi njenemu polnemu
vključevanju v notranji energetski trg EU;

Or. en

Predlog spremembe 140
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bi morala zunanja energetska 
politika EU temeljiti na načelih

18. meni, da bi morala zunanja energetska 
politika EU temeljiti na načelih 
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solidarnosti, preglednosti, subsidiarnosti, 
trajnosti in sodelovanja, kot tudi na 
vzajemnosti, tržnem pristopu, temelječem 
na pravilih, ter usklajevanju med EU, 
državami članicami in partnerskimi 
državami ter ta načela spodbujati;

solidarnosti, preglednosti, subsidiarnosti, 
trajnosti in sodelovanja, kot tudi na 
vzajemnosti, tržnem pristopu, temelječem 
na pravilih, ter usklajevanju med EU, 
državami članicami in partnerskimi 
državami ter ta načela spodbujati; poziva 
Svet, naj pooblasti Komisijo za začetek 
pogajanj o preoblikovanju obstoječih 
memorandumov o soglasju o energetskih 
vprašanjih s sosednjimi državami v 
pravno zavezujoča besedila;

Or. en

Predlog spremembe 141
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bi morala zunanja energetska 
politika EU temeljiti na načelih 
solidarnosti, preglednosti, subsidiarnosti, 
trajnosti in sodelovanja, kot tudi na 
vzajemnosti, tržnem pristopu, temelječem 
na pravilih, ter usklajevanju med EU, 
državami članicami in partnerskimi 
državami ter ta načela spodbujati;

18. meni, da bi morala zunanja energetska 
politika EU temeljiti na načelih 
solidarnosti, preglednosti, subsidiarnosti, 
trajnosti in sodelovanja, kot tudi na 
vzajemnosti, tržnem pristopu, temelječem 
na pravilih, ter usklajevanju med EU, 
državami članicami in partnerskimi 
državami ter ta načela spodbujati; meni, da 
je spoštovanje horizontalnih ciljev iz 
Lizbonske pogodbe bistveno za potrditev 
vloge Evrope v spreminjajočem se 
regionalnem političnem kontekstu;

Or. en

Predlog spremembe 142
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. spremlja razprave o projektih na 
področju obnovljivih virov energije zunaj 
meja EU, financiranih s strani industrije, 
ki prispevajo k verodostojnosti 
dolgoročnega cilja v zvezi z 
gospodarstvom, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije, in državam 
nečlanicam EU zagotavljajo resnično 
perspektivo trajnostne oskrbe z energijo in 
gospodarskega razvoja, pod pogojem, da 
so ti projekti namenjeni zadovoljitvi 
lokalnega povpraševanja po trajnostni 
energiji in ustvarjanju delovnih mest v 
zadevnih državah; v zvezi s tem poudarja, 
da skupni projekti ne smejo ogroziti 
prizadevanj EU za spodbujanje domačih 
obnovljivih virov energije z namenom 
uresničitve končnega cilja, tj. da bi 
postala energetsko učinkovito 
gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 143
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja pomen nadaljnjega 
vključevanja ključnih načel za trgovino in 
naložbe, vključno z načeli, ki spodbujajo 
enake pogoje za naložbe v trajnostno 
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energijo, tako v dvostranske sporazume 
kot v večstranske pravne okvire, kot sta 
Pogodba o energetski listini in STO, ter 
njihovega izvrševanja z učinkovitimi 
mehanizmi za reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 144
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da je treba poleg sodelovanja na 
področju izkoriščanja, trgovine in tranzita 
energentov v EU okrepiti tudi sodelovanje 
v zvezi z varnostjo in zaščito energetskih 
tehnologij, izmenjavo podatkov o prenosu 
znanja, spodbujanjem energetske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo ter 
čistimi in obnovljivimi viri energije, zlasti 
v odnosu do držav, katerih poraba energije 
se hitro povečuje;

19. meni, da je treba poleg sodelovanja na 
področju izkoriščanja, trgovine in tranzita 
energentov v EU okrepiti tudi sodelovanje 
v zvezi z varnostjo in zaščito energetskih 
tehnologij, izmenjavo podatkov o prenosu
znanja, spodbujanjem energetske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo ter 
čistimi in obnovljivimi viri energije, zlasti 
v odnosu do držav, katerih poraba energije 
se hitro povečuje; meni, da mora EU 
sprejeti strategijo za te države, da bi 
spodbudila trajnostni in varni energetski 
sistem, ki prispeva k boju proti podnebnim 
spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 145
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da je treba poleg sodelovanja na 
področju izkoriščanja, trgovine in tranzita 
energentov v EU okrepiti tudi sodelovanje 
v zvezi z varnostjo in zaščito energetskih 
tehnologij, izmenjavo podatkov o prenosu 
znanja, spodbujanjem energetske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo ter 
čistimi in obnovljivimi viri energije, zlasti 
v odnosu do držav, katerih poraba energije 
se hitro povečuje;

19. meni, da je treba poleg sodelovanja na 
področju izkoriščanja, trgovine in tranzita 
energentov v EU okrepiti tudi sodelovanje 
in razviti posebne instrumente v zvezi z 
varnostjo in zaščito energetskih tehnologij 
(kot v primeru instrumenta za sodelovanje 
na področju jedrske varnosti), izmenjavo 
podatkov o prenosu znanja, spodbujanjem 
energetske učinkovitosti in varčevanja z 
energijo ter čistimi in obnovljivimi viri 
energije, zlasti v odnosu do držav, katerih 
poraba energije se hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 146
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. opozarja, da energija iz obnovljivih 
virov in shranjevanje električne energije 
ter druge napredne energetske aplikacije 
zahtevajo množico surovin, vključno z 
redkimi zemljinami, oskrba s katerimi je 
trenutno kritična; meni, da je potrebno 
usklajeno ukrepanje EU in drugih 
tehnološko vodilnih držav, vključno z 
ZDA in Japonsko, v zvezi z raziskovalnimi 
dejavnostmi za določitev novih in 
nadomestnih surovin ali zmanjšanje 
uporabe surovin, ki prinašajo nove 
negotovosti v smislu zanesljivosti oskrbe, 
strupenosti ali obremenitve okolja;

Or. ro
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Predlog spremembe 147
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. da bi po vsem svetu spodbujali 
zanesljivo, varno in okoljsko ozaveščeno 
proizvodnjo energije, podpira krepitev in 
spodbujanje varstva pred sevanjem, 
zaščitnih ukrepov, standardov jedrske 
varnosti, strogih zahtev za dejavnosti 
naftnih in plinskih obratov na morju, 
varnosti pomorskega prevoza surove nafte 
in naftnih derivatov ter sodelovanja na 
področju novih tehnologij, raziskav, 
razvoja in inovacij ter dela na področju 
mednarodnih standardov;

20. da bi po vsem svetu spodbujali 
zanesljivo, varno in okoljsko ozaveščeno 
proizvodnjo energije, podpira krepitev in 
spodbujanje varstva pred sevanjem, 
zaščitnih ukrepov, standardov jedrske 
varnosti, strogih zahtev za dejavnosti 
naftnih in plinskih obratov na morju, 
varnosti pomorskega prevoza surove nafte,
naftnih derivatov in utekočinjenega 
zemeljskega plina ter sodelovanja na 
področju novih tehnologij, raziskav, 
razvoja in inovacij ter dela na področju 
mednarodnih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 148
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k razširitvi najvišjih možnih 
pravno zavezujočih varnostnih standardov 
po vsem svetu, s posebnim poudarkom na 
jedrskih elektrarnah, ki se nahajajo ali 
načrtujejo v bližini EU;

Or. en
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Predlog spremembe 149
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. priznava, da bi lahko strokovno znanje 
EU, ki temelji na izkušnjah na področju 
oblikovanja in izvajanja sistema za 
trgovanje z emisijami, koristilo tretjim 
državam, ter poziva Komisijo, naj 
zagotavlja pomoč in spodbudo tretjim 
državam pri določanju in oblikovanju 
lastnih sistemov za trgovanje z emisijami, 
da bi povezali take sisteme s sistemom EU;

21. meni, da svetovnih izzivov na področju 
podnebnih sprememb ni mogoče ublažiti 
brez sodelovanja velikih onesnaževalcev, 
in spodbuja Komisijo, naj vzpostavi 
skupno strategijo, da bi dosegla skupno 
rešitev s temi državami; priznava, da bi 
lahko strokovno znanje EU, ki temelji na 
izkušnjah na področju oblikovanja in 
izvajanja sistema za trgovanje z emisijami, 
koristilo tretjim državam, ter poziva 
Komisijo, naj zagotavlja pomoč in 
spodbudo tretjim državam pri določanju in 
oblikovanju lastnih sistemov za trgovanje z 
emisijami, da bi povezali take sisteme s 
sistemom EU;

Or. en

Predlog spremembe 150
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da Evropa potrebuje 
dolgoročno perspektivo politike, ki 
predvideva nova globalna partnerstva in 
instrumente za dvostransko sodelovanje, 
ki bi Evropski uniji zagotovili ključno 
vlogo pri določanju globalnega 
energetskega programa, in sicer s 
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prevzemom vodilnega položaja pri 
oblikovanju novih tržnih standardov in 
mednarodnih prizadevanjih za tehnološke 
raziskave in inovacije na področju 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 151
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da mora EU tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih 
držav, da bi zagotovili dejansko trajnost teh 
nadomestnih, čistih energetskih možnosti, 
ki lahko prispevajo k diverzifikaciji oskrbe, 
in preprečili posredne spremembe v rabi 
zemljišč z negativnimi posledicami;

22. meni, da mora EU tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih 
držav, da bi zagotovili dejansko trajnost teh 
nadomestnih, čistih energetskih možnosti, 
ki lahko prispevajo k diverzifikaciji oskrbe, 
in preprečili posredne spremembe v rabi 
zemljišč z negativnimi posledicami;
poudarja, da morajo biti zunanji viri 
biogoriv urejeni z istimi standardi kot viri 
v EU, zlasti kar zadeva okoljske in 
podnebne standarde; meni, da mora Unija 
podpirati tako notranje kot zunanje 
sprejetje tehnologij za biogoriva druge in 
tretje generacije;

Or. en

Predlog spremembe 152
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da mora EU tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih
držav, da bi zagotovili dejansko trajnost teh 
nadomestnih, čistih energetskih možnosti, 
ki lahko prispevajo k diverzifikaciji oskrbe, 
in preprečili posredne spremembe v rabi 
zemljišč z negativnimi posledicami;

22. poudarja, da je treba izboljšati 
sodelovanje na področju raziskav, razvoja 
in inovacij s tretjimi državami, da bi lahko 
obvladali svetovne izzive; meni, da mora 
EU tesno sodelovati z glavnimi izvozniki 
biogoriv iz tretjih držav, da bi zagotovili 
dejansko trajnost teh nadomestnih, čistih 
energetskih možnosti, ki lahko prispevajo k 
diverzifikaciji oskrbe, in preprečili 
posredne spremembe v rabi zemljišč z 
negativnimi posledicami;

Or. en

Predlog spremembe 153
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da mora EU tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih 
držav, da bi zagotovili dejansko trajnost
teh nadomestnih, čistih energetskih 
možnosti, ki lahko prispevajo k 
diverzifikaciji oskrbe, in preprečili 
posredne spremembe v rabi zemljišč z 
negativnimi posledicami;

22. meni, da mora EU pregledati svoje cilje 
v zvezi z biogorivi in tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih 
držav, da bi zagotovili, da je uvoz teh
nadomestnih goriv možen le, če so ta 
resnično trajnostna, in preprečili posredne
spremembe v rabi zemljišč;

Or. en

Predlog spremembe 154
Adina-Ioana Vălean
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da mora EU tesno sodelovati z 
glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih 
držav, da bi zagotovili dejansko trajnost teh 
nadomestnih, čistih energetskih možnosti, 
ki lahko prispevajo k diverzifikaciji oskrbe, 
in preprečili posredne spremembe v rabi 
zemljišč z negativnimi posledicami;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da mora EU zagotoviti, da bo 
energija postala ključni element 
programov EU za zunanjo pomoč, saj 
dostop do energije, ki je bistven za 
gospodarski razvoj, še vedno pomeni izziv 
v državah v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 156
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da mora biti sodelovanje na 
področju razvoja in uvajanja v prihodnost 
usmerjenih energetskih tehnologij v 
središču sodelovanja EU z 
industrializiranimi partnerskimi državami 
in gospodarstvi v vzponu;

Or. en

Predlog spremembe 157
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. meni, da mora EU energetska 
vprašanja umestiti v središče evropskih 
pobud, kot so vzhodno partnerstvo, Unija 
za Sredozemlje in evropska sosedska 
politika;

Or. en

Predlog spremembe 158
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije, ne le s
ključnimi dobaviteljicami energije, kot je 
Rusija, ampak tudi s ključnimi

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije z vsemi
ključnimi dobaviteljicami energije in s 
strateško pomembnimi tranzitnimi 
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partnericami, ki se srečujejo s podobnimi 
izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so 
ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska,
zlasti z namenom spodbujanja 
tehnološkega, raziskovalnega in 
industrijskega sodelovanja ter določitve 
skupnih standardov za tehnologije 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost;

državami ter partnerstva z državami, ki se 
srečujejo s podobnimi energetskimi izzivi 
ter imajo podobne vrednote, zlasti z 
namenom spodbujanja tehnološkega, 
raziskovalnega in industrijskega 
sodelovanja ter določitve skupnih 
standardov za tehnologije obnovljivih 
virov energije, energetsko učinkovitost, 
električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost in neširjenje;

Or. en

Predlog spremembe 159
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije, ne le s 
ključnimi dobaviteljicami energije, kot je
Rusija, ampak tudi s ključnimi 
partnericami, ki se srečujejo s podobnimi 
izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so 
ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska, 
zlasti z namenom spodbujanja 
tehnološkega, raziskovalnega in 
industrijskega sodelovanja ter določitve 
skupnih standardov za tehnologije 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost;

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije, ne le s 
ključnimi dobaviteljicami energije, kot sta
Rusija in Alžirija, ampak tudi s ključnimi 
partnericami, ki se srečujejo s podobnimi 
izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so 
ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska, 
zlasti z namenom spodbujanja 
tehnološkega, raziskovalnega in 
industrijskega sodelovanja ter določitve 
skupnih standardov za tehnologije 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 160
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije, ne le s 
ključnimi dobaviteljicami energije, kot je
Rusija, ampak tudi s ključnimi 
partnericami, ki se srečujejo s podobnimi 
izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so 
ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska, 
zlasti z namenom spodbujanja 
tehnološkega, raziskovalnega in 
industrijskega sodelovanja ter določitve 
skupnih standardov za tehnologije 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost;

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne 
načrte za obnovljive vire energije, ne le s 
ključnimi dobaviteljicami energije, kot sta
Rusija in Alžirija, ampak tudi s ključnimi 
partnericami, ki se srečujejo s podobnimi 
izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so 
ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska, 
zlasti z namenom spodbujanja 
tehnološkega, raziskovalnega in 
industrijskega sodelovanja ter določitve 
skupnih standardov za tehnologije 
obnovljivih virov energije, energetsko 
učinkovitost, električna vozila, nove in 
nekonvencionalne energetske tehnologije, 
varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 161
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
partnerstva z Indijo, Brazilijo in 
Argentino na področjih v skupnem 
interesu, npr. na področju energetske 
politike in regulativnih zadev, določanja 
standardov ter tehnoloških raziskav in 
inovacij, tudi na področjih energije iz 
obnovljivih virov, trajnostnih biogoriv, 
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čistega premoga, energetske učinkovitosti, 
pametnih omrežij in fuzije;

Or. ro

Predlog spremembe 162
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva k usklajenim ukrepom z 
drugimi tehnološko vodilnimi državami 
(ZDA in Japonska), da bi skupaj 
obravnavali na novo nastajajoče izzive, 
npr. pomanjkanje surovin in redkih 
zemljin, ki vplivajo na uveljavljanje 
tehnologij obnovljivih virov energije, 
shranjevanja energije in naprednih 
energetskih aplikacij;

Or. en

Predlog spremembe 163
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da je treba oblikovati programe 
EU za sodelovanje z državami v razvoju 
na področju energije, da bi olajšali 
vzpostavitev ustrezne tržne strukture in 
regulativnega okvira, ki bi domačim 
potrošnikom zagotovila uživanje 
ugodnosti obnovljivih virov energije po 



PE483.535v01-00 90/99 AM\892622SL.doc

SL

ustrezni ceni;

Or. en

Predlog spremembe 164
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da mora EU postati dejavnejša 
v večstranskih energetskih telesih, zlasti v 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo, 
da bo zagotovila, da bodo postali najvišji 
standardi jedrske varnosti pravno 
zavezujoči po vsem svetu;

Or. lt

Predlog spremembe 165
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. meni, da se morajo stroge določbe o 
jedrski varnosti, ki veljajo v EU, odražati v 
strategiji EU do zunanjih držav, zlasti 
tistih sosednjih držav, v katerih obratujejo 
ali se načrtujejo jedrske elektrarne, ki 
lahko pomembno vplivajo na varnost EU;

Or. lt
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Predlog spremembe 166
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. v tem okviru pozdravlja nedavno 
zavezo čezatlantskega gospodarskega sveta 
in energetskega sveta EU-ZDA o 
spodbujanju sodelovanja na področju 
zanesljivosti oskrbe z energijo, standardov 
pametnih omrežij, tehnologije vodika in 
gorivnih celic, tehnologij obnovljivih virov 
energije in drugih čistih energij, energetske 
učinkovitosti in uspešnih politik za 
olajševanje trgovine ter dajanja tehnologij 
za čisto energijo na trg;

24. v tem okviru pozdravlja nedavno 
zavezo čezatlantskega gospodarskega sveta 
in energetskega sveta EU-ZDA o 
spodbujanju sodelovanja na področju 
zanesljivosti oskrbe z energijo, standardov 
pametnih omrežij, tehnologije vodika in 
gorivnih celic, tehnologij obnovljivih virov 
energije in drugih čistih energij, energetske 
učinkovitosti in uspešnih politik za 
olajševanje trgovine ter dajanja tehnologij 
za čisto energijo na trg; poziva, naj se 
sklepi energetskega sveta EU-ZDA bolje 
prenesejo v strukture odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 167
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da mora EU zaradi vedno 
večjega vpliva gospodarstev v vzponu, kot 
so Kitajska, Indija in Brazilija, na 
svetovnih energetskih trgih ter 
neprimerljive rasti njihovega 
povpraševanja po energiji sodelovati s 
temi državami partnericami na celovit 
način, tj. na vseh energetskih področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 168
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
sodelovanje z Mednarodno agencijo za 
energijo, ki posreduje pomembne 
informacije o energetskem načrtovanju in 
druge podatke; meni, da morajo Unija in 
vse države članice, ki niso članice 
Mednarodne agencije za energijo, k njej 
pristopiti;

Or. en

Predlog spremembe 169
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja sodelovanje EU pri 
projektu mednarodnega 
termonuklearnega poskusnega reaktorja 
(ITER) in v mednarodnem forumu o četrti 
generaciji reaktorjev (GIF);

Or. en

Predlog spremembe 170
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Unijo in države članice, naj še 
naprej sodelujejo z Organizacijo za 
varnost in sodelovanje v Evropi v zvezi z 
vprašanji zanesljive oskrbe z energijo in 
varovanja kritične energetske 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 171
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poziva Svet, naj vzpostavi trajen in 
strukturiran dialog s civilnimi in 
vojaškimi organi organizacije NATO o 
zanesljivi oskrbi z energijo, med drugim 
zlasti na področju pomorske varnosti in 
varovanja kritične infrastrukture (CEIP); 
poudarja, da je sodelovanje z Natom 
bistveno za kakršno koli prihodnjo 
energetsko strategijo in odzivanje EU v 
primeru energetske krize;

Or. en

Predlog spremembe 172
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. poziva Svet in Komisijo, naj 
sodelujeta z ZDA in drugimi zavezniki pri 
varovanju energetske infrastrukture pred 
kibernetskimi napadi; poudarja, da bo to 
tveganje, ki ga tradicionalni varnostni 
ukrepi ne morejo preprečiti, pri prehodu 
na „pametno“ omrežje še bolj oviralo 
varovanje kritične infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 173
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo 
Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja predlagano „energetsko 
partnerstvo med EU in južnim 
Sredozemljem“; meni, da se mora to 
partnerstvo osredotočati na ogromen 
potencial obnovljive (sončne) energije tega 
območja ter da mora oblikovati potrebne 
ukrepe, ki bi prispevali k vzpostavitvi 
potrebnih regulativnih sporazumov, 
naložb in infrastrukture, ki so ključni za 
povečanje diverzifikacije oskrbe z 
nizkoogljično energijo;

25. pozdravlja predlagano „energetsko 
partnerstvo med EU in južnim 
Sredozemljem“; meni, da se mora to 
partnerstvo osredotočati na ogromen 
potencial obnovljive (sončne) energije tega 
območja ter da mora oblikovati potrebne 
ukrepe, ki bi prispevali k zadovoljitvi 
potreb po energiji v državah južnega 
Sredozemlja s trajnostnimi rešitvami ;

Or. en

Predlog spremembe 174
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja predlagano „energetsko 
partnerstvo med EU in južnim 
Sredozemljem“; meni, da se mora to 
partnerstvo osredotočati na ogromen 
potencial obnovljive (sončne) energije tega 
območja ter da mora oblikovati potrebne 
ukrepe, ki bi prispevali k vzpostavitvi 
potrebnih regulativnih sporazumov, naložb 
in infrastrukture, ki so ključni za povečanje 
diverzifikacije oskrbe z nizkoogljično 
energijo;

25. pozdravlja predlagano „energetsko 
partnerstvo med EU in južnim 
Sredozemljem“; meni, da se mora to 
partnerstvo osredotočati na ogromen 
potencial obnovljive (sončne in vetrne) 
energije tega območja ter da mora 
oblikovati potrebne ukrepe, ki bi prispevali 
k vzpostavitvi potrebnih regulativnih 
sporazumov, naložb in infrastrukture za 
zagotovitev demokratičnega postopka 
sprejemanja odločitev in ocene lokalnih 
potreb po energiji, kar je predpogoj za 
povečanje diverzifikacije oskrbe z 
nizkoogljično energijo;

Or. en

Predlog spremembe 175
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. priznava prispevek GMES k 
določanju virov sončne energije na Zemlji 
iz vesolja; ob upoštevanju dejstva, da je 
bilo na podlagi GMES ugotovljeno, da 
puščavska območja v enem dnevu dobijo 
več sončne energije kot je celotno 
človeštvo potroši v enem letu1, poziva 
Komisijo, naj sklene partnerstva z 
državami, v katerih so velika puščavska 
območja, zlasti afriškimi državami, ter 
razvije strategije in tehnologije za 
učinkovito uporabo tega energetskega 
potenciala, med drugim z uporabo 
mehanizmov za razvojno sodelovanje, 
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predvidenih v energetsko-podnebnem 
svežnju;
__________________

1

http://download.esa.int/docs/EarthObserv
ation/GMES_brief_solar_issue4_March2
011.pdf

Or. ro

Predlog spremembe 176
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k nadaljnji razširitvi članstva 
v Pogodbi o Energetski skupnosti na več 
sosednjih držav EU, zlasti na države v 
vzhodnem partnerstvu in srednjeazijske 
republike; poudarja, da mora Komisija 
zagotoviti in izvrševati pravočasno in 
natančno uveljavitev energetskih 
predpisov EU v državah članicah, ki so 
podpisale Pogodbo o Energetski 
skupnosti, zlasti tako, da bodo lahko te 
države dostopale do sredstev EU le, če 
bodo izpolnjevale obveznosti iz pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 177
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da je dostop do trajnostne 
energije ključno gonilo razvoja, in poziva, 
naj EU svoje razvojne dejavnosti 
osredotoči na pomoč državam v razvoju 
pri spodbujanju trajnostnih energetskih 
politik, reformnih ukrepov, razvoja 
infrastrukture, ugodnih naložbenih 
pogojev in energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 178
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja vlogo „projekta Helios“ pri 
prenosu električne energije, proizvedene 
iz obnovljivih virov energije, iz južne v 
srednjo Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 179
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva k vzpostavitvi posebnega 
energetskega dialoga z državami kaspijske 
regije in pozdravlja delo na projektu 
Caspian Development Corporation; 
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poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva 
za krepitev odnosov Unije z 
Azerbajdžanom in Turkmenistanom;

Or. en

Predlog spremembe 180
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. meni, da je treba prednostne naloge 
zunanje energetske politike EU ustrezno 
upoštevati v zunanjih finančnih 
instrumentih po letu 2013;

Or. en

Predlog spremembe 181
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja pomen sodelovanja v 
okviru platforme za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo vzhodnega 
partnerstva pri uveljavljanju evropskih 
standardov v energetski politiki in 
pravilih, podpiranju razvoja 
infrastrukture ter pri povezovanju, 
energetski učinkovitosti in uporabi 
obnovljivih virov energije; pozdravlja 
pobudo o partnerstvu za spodbujanje 
energetske učinkovitosti in varstva okolja 
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v vzhodni Evropi (E5P) in upa, da bodo 
pri tej pobudi poleg Ukrajine kmalu 
sodelovale tudi druge države vzhodnega 
partnerstva;

Or. lt

Predlog spremembe 182
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. opozarja na nedavna trenja v 
vzhodnem Sredozemlju v zvezi z obstojem 
ogljikovodikov; poudarja, da je treba 
energijo uporabljati kot gibalo miru, 
sodelovanja in stabilnosti na tem 
območju;

Or. en


