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Predlog spremembe 1
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga resolucije o 
vplivu fotonapetostnih elektrarn na 
pašnike (B7-0186/2012),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga resolucije o 
gradnji elektrarn, ki izkoriščajo energijo 
plimovanja (B7-0186/2012),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nove direktive o 
energetski učinkovitosti,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju neuradnega sporazuma 
o direktivi o energetski učinkovitosti, ki 
sta ga dosegla Evropski parlament in Svet,

Or. en

Predlog spremembe 5
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je treba opomniti, da so stebri 
energetske politike EU varna oskrba 
(raznolikost virov), konkurenčne cene in 
energetska učinkovitost, ki jih dopolnjuje 
cilj zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je treba s sprejetjem ustrezne 
politike in instrumentov ter prilagajanjem 
procesu ponovne industrializacije našega 
gospodarstva upoštevati konkurenčnost 
evropske industrije;

Or. en



AM\913063SL.doc 5/137 PE496.406v01-00

SL

Predlog spremembe 7
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je v interesu držav članic, da 
zmanjšajo svojo odvisnost od uvoza 
energije z nestabilnimi cenami in da 
diverzificirajo oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker je izziv zanesljive oskrbe z 
energijo ublažiti negotovost, zaradi katere 
prihaja do napetosti med državami, in 
zmanjšati neučinkovitost trga, ki ovira 
koristi od trgovanja tako za dobavitelje kot 
potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 9
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker je treba dobiti zgodnjo oceno 
uresničljivosti visoko zastavljenih ciljev 
načrta in oceniti učinek na gospodarstvo 
EU, tudi na njeno svetovno 
konkurenčnost, zaposlovanje in socialno 
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varnost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Niki Cavela (Niki Tzavela)
Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker morajo imeti države članice, 
energetska podjetja in splošna javnost 
jasen pogled na cilje energetske politike 
EU, ki mora biti podprta z večjo 
gotovostjo, tudi z mejniki in cilji do leta 
2030, da bi zagotovili spodbude in 
zmanjšali tveganja dolgoročnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira
energetski načrt Komisije za leto 2050 kot 
podlago za vlaganje zakonodajnih in 
drugih pobud o energetski politiki z 
namenom izoblikovanja okvira politik do 
leta 2030, vključno z mejniki in cilji;
opozarja, da je za opredelitev energetskih 
ciljev do leta 2050 potrebno vseevropsko 
upravljanje; v duhu Unije podpira 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki bi jih lahko
državam članicam prinesla skupna 
prizadevanja za preobrazbo energetskih 
sistemov, s katero bi bilo treba začeti brez 
nepotrebnega odlašanja in s hitrostjo, ki 
jo bo narekoval napredek, dosežen na 
pogajanjiho podnebnih spremembah; zato 
meni, da je energetski načrt Komisije za 
leto 2050 osnova za razpravo;
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Or. pl

Predlog spremembe 12
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030;
poziva Komisijo, naj predlaga sveženj 
podnebnih in energetskih ukrepov, tudi 
močne cilje za obnovljive vire energije, 
zmanjšanje toplogrednih plinov in 
energetsko učinkovitost do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 13
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
ki bo temeljil na ciljih glede zmanjšanja 
toplogrednih plinov, obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti; 
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duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

opozarja, da so za opredelitev energetskih 
ciljev do leta 2050 potrebni energetski 
sistemi ničnih emisij, ki bodo v skladu z 
ugotovitvami podnebnih strokovnjakov 
OZN in sklepi Evropskega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira
energetski načrt za leto 2050 kot podlago
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; meni, da 
energetski načrt za leto 2050 kot smernice 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja dolgotrajnega stabilnega 
okvira politik za nizke ogljikove emisije, 
konkurenčen in varen energetski sistem 
do leta 2050, vključno z mejniki in cilji za 
zmanjšanje emisij; opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje; v duhu 
Unije podpira tehnološko nevtralno 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta; spodbuja 
k opredelitvi okvira politik do leta 2030 z 
ustreznim časovnim razporedom, da bi 
zagotovili varnost za investitorje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje, da se 
ustvari evropska energetska skupnost; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

Or. en

Obrazložitev

Potreba po vzpostavitvi evropske energetske skupnosti je bila potrjena v resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 8. novembra 2010 z naslovom Na poti k novi energetski 
strategiji za Evropo 2011–2020 (poročevalka Kolarska-Bobińska). Evropska energetska 
skupnost s trdnim skupnim energetskim trgom, skupnim evropskim financiranjem novih 
nizkoemisijskih energetskih tehnologij in usklajevanjem kupovanja energije izven Evropske 
unije je bistvena za uresničevanje ciljev energetskega načrta za leto 2050.

Predlog spremembe 16
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom določitve 
energetskega in podnebnega okvira politik 
do leta 2030, tudi ciljev za zmanjšanje 
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za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

toplogrednih plinov, obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti in 
mejnikov do let 2040 in 2050; v duhu 
Unije podpira strategijo, v kateri bodo 
države članice sodelovale brez pritiskov 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
ki bo temeljil na ciljih za zmanjšanje 
toplogrednih plinov, obnovljive vire 
energije in energetsko učinkovitost; 
opozarja, da je za opredelitev energetskih 
ciljev do leta 2050 potrebno vseevropsko 
upravljanje; v duhu Unije podpira 
strategijo, v kateri bodo države članice 
prosto sodelovale z namenom izvajanja 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
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članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
ki bo temeljil na pravno zavezujočih ciljih 
(za zmanjšanje toplogrednih plinov, 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost); opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje; v duhu 
Unije podpira strategijo, v kateri bodo 
države članice sodelovale brez pritiskov 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 19
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu solidarnosti predlaga sprejetje 
strategije, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta; glede tega 
opozarja na veliko pomanjkljivost 
akcijskega načrta, ki ne vključuje študije 
učinkov za vsako državo članico posebej; 

Or. pl
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Predlog spremembe 20
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji, da bi vzpostavili 
ambiciozen in stabilen regulativni in 
zakonodajni okvir; opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje; v duhu 
Unije podpira strategijo, v kateri bodo 
države članice sodelovale brez pritiskov 
načrta;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z vključno z ustreznimi 
ekonomsko učinkovitimi mejniki in cilji za 
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2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

dekarbonizacijo; opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje; v duhu 
Unije podpira tehnološko nevtralno 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji ter aktivnostmi 
na mednarodni ravni; opozarja, da je za 
opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 
potrebno vseevropsko upravljanje; v duhu 
Unije podpira tehnološko nevtralno
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. sl

Predlog spremembe 23
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
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članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030,
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema; zato 
podpira energetski načrt za leto 2050 kot 
podlago za vlaganje zakonodajnih in 
drugih pobud o energetski politiki z 
namenom izoblikovanja okvira politik do 
leta 2030; vključno z glavnim ciljem;
opozarja, da je za opredelitev energetskih 
ciljev do leta 2050 potrebno vseevropsko 
upravljanje; v duhu Unije podpira 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. de

Predlog spremembe 24
Jerzy Buzek
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje, da 
se ustvari evropska energetska skupnost; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

Or. en

Obrazložitev

Potreba po vzpostavitvi evropske energetske skupnosti je bila potrjena v resoluciji 
Evropskega parlamena z dne 25. novembra 2010 z naslovom Na poti k novi energetski 
strategiji za Evropo 2011–2020 (poročevalka Kolarska-Bobińska). Evropska energetska 
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skupnost s trdnim skupnim energetskim trgom, skupnim evropskim financiranjem novih 
nizkoemisijskih energetskih tehnologij in usklajevanjem kupovanja energije izven EU je 
bistvena za uresničevanje ciljev energetskega načrta za leto 2050.

Predlog spremembe 25
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 in v vmesnem času potrebno 
vseevropsko upravljanje; v duhu Unije 
podpira strategijo, v kateri bodo države 
članice sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
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vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira tehnološko nevtralno 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. en

Predlog spremembe 27
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri 
bodo države članice sodelovale v okviru 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 28
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam 
članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar 
se morajo ta začeti takoj; zato podpira 
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energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z mejniki in cilji; opozarja, da je 
za opredelitev energetskih ciljev do leta 
2050 potrebno vseevropsko upravljanje; v 
duhu Unije podpira strategijo, v kateri
bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

energetski načrt za leto 2050 kot podlago 
za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud 
o energetski politiki z namenom 
izoblikovanja okvira politik do leta 2030, 
vključno z nezavezujočimi mejniki in cilji; 
opozarja, da je za opredelitev energetskih 
ciljev do leta 2050 potrebno vseevropsko 
upravljanje; v duhu Unije podpira 
strategijo, v kateri bodo države članice 
sodelovale brez pritiskov načrta;

Or. en

Predlog spremembe 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da izvajanje okoljskih in 
podnebnih politik brez upoštevanja 
izzivov, kot je varnost preskrbe z energijo, 
ne more nadomestiti energetske politike, 
ki se izvaja skladno z načelom 
trajnostnega razvoja in ki sedanjim in 
prihodnjim generacija zagotavlja 
pravičen, splošen in konkurenčen dostop 
do energetskih virov, ob spoštovanju 
naravnega okolja;

Or. pl

Predlog spremembe 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. sprejema poglavitno ugotovitev 
energetskega načrta za leto 2050, da so 
ekonomski stroški dekarbonizacije 
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obvladljivi in da ne presegajo 
nadaljevanja sedanjih politik, če so ukrepi 
zgodnji, tako da preoblikovanje 
energetskega sistema sovpada z 
investicijskimi cikli, da bi se izognili 
nasedlim naložbam in vezanosti ogljično 
intenzivnih tehnologij, ki veliko stanejo in 
bodo kratko- in dolgoročno 
neekonomične;

Or. en

Predlog spremembe 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi enotni cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 na ravni v skladu s težnjami po 
dekarbonizaciji EU do leta 2050 prispeval 
k zmanjšanju skupnih stroškov politike in 
poenostavil zakonodajni okvir EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta okvir za 
natančnejše oblikovanje političnih 
instrumentov za uresničevanje 
nezavezujočih in zavezujočih ciljev na 
podlagi tvornega dialoga z vsemi 
vključenimi stranmi o vprašanjih v 
povezavi z industrijo, raziskavami in 
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energijo;

Or. en

Predlog spremembe 33
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da sta predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 osnova za 
napredne ukrepe in tvoren dialog o 
vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo ter varstvom 
okolja v skladu s Pogodbami;

Or. en

Predlog spremembe 34
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani scenariji do leta
2050 niso trdno zakoličeni, temveč so 
osnova za tvoren dialog o tem, kako 
preoblikovati evropski energetski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 35
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo; poudarja, da vse 
energetske napovedi za prihodnost, tudi 
energetski načrt, temeljijo na 
nezanesljivih predpostavkah o 
tehnološkem in gospodarskem razvoju;  
zato poudarja, da je treba vse odločitve v 
politiki nenehno pregledovati in 
prilagajati ter kot podlago zanje izbirati 
najprevidnejša predvidevanja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo; vendar vztraja, da 
je treba doseči stabilen zakonodajni in 
regulativni okvir z jasnimi in konkretnimi 
cilji v številkah, da bi zagotovili 
predvidljivost napredka in spodbudili 
dolgoročne naložbe;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête
Predlog resolucije
Odstavek 2



AM\913063SL.doc 21/137 PE496.406v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo; poziva Komisijo, 
naj redno posodablja energetski načrt in 
pri tem ustrezno upošteva odločitve držav 
članic v energetski politiki in njihov 
tehnološki razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2. opozarja, da predlagani strategiji za 
obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo ob nefleksibilni 
predpostavki dokumenta, ki predvideva 
mednarodno sodelovanje in globalno 
ukrepanje na področju podnebnih 
sprememb;

Or. sl

Predlog spremembe 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da predlagani strategiji za 2. opozarja, da predlagani scenariji do leta 
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obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno 
zakoličeni, temveč sta osnova za tvoren 
dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, 
raziskavami in energijo;

2050 niso trdno zakoličeni, temveč so
osnova za tvoren dialog o tem, kako 
preoblikovati evropski energetski sistem, 
da bi do leta 2050 dosegli naš dolgoročni 
cilj glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80 do 95 % pod ravnjo iz leta 
1990;

Or. en

Predlog spremembe 40
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. Pozdravlja scenarije, ki jih je Komisija 
razvila v energetskem načrtu za leto 2050, 
in poudarja, da so tako sedanji scenariji 
trendov kot tudi scenariji dekarbonizacije 
samo projekcije, ki nikakor ne upoštevajo 
vseh možnosti in zato predstavljajo samo 
smernice za prihodnjo evropsko strukturo 
preskrbe z energijo.
Poudarja potrebo, da se projekcije, ki so 
bile pripravljene za energetski načrt za 
leto 2050, razvijajo naprej tudi na podlagi 
drugih modelov, ne samo modela 
PRIMES, in dopolnijo z drugimi 
nizkoogljičnimi scenariji (na primer 
"visok delež jedrske energije", "visok 
delež plina s CCS"), da bi bolje razumeli, 
katere alternativne razvojne možnosti 
obstajajo za prihodnjo varno in cenovno 
ugodno preskrbo Evrope z energijo z 
nizkimi emisijami.

Or. de

Predlog spremembe 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. predlaga, da bi redno pregledovali 
predpostavke, ki so osnova različnih 
scenarijev, in stroške, ki se pripisujejo 
različnim virom energije; pri tem je treba 
posebno pozornost nameniti spremembam 
v zvezi z naložbenimi zahtevami, tehnični 
in ekonomsko izvedljivostjo, tehničnim 
napredkom, tveganji vezanosti in stroški
različnih možnosti za proizvodnjo energije 
v celotnem življenjskem ciklu;

Or. en

Predlog spremembe 42
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba uravnovesiti 
podnebne cilje, potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivo oskrbo z 
energijo v vseh državah članicah; ob tem 
ugotavlja, da je energetski načrt 
pomanjkljiv, saj v njem niso predstavljeni 
učinki političnih odločitev na posamezne 
države članice; poziva Komisijo, naj 
nemudoma pripravi tovrstne analize po 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 43
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. se zaveda, da je električna energija iz 
nizkoogljičnih virov nujno potrebna za 
dekarbonizacijo – za to je potreben skoraj 
brezogljični sektor električne energije EU 
do leta 2050, do leta 2030 pa je treba 
zmanjšati emisije CO2 za okoli 60 %;

Or. en

Predlog spremembe 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
jo ima lahko energija pri spodbujanju rasti 
in konkurenčnosti v EU; poziva Komisijo, 
naj predlaga zakonodajo za obdobje po 
letu 2020, s katero bi do leta 2030 in 2040 
prenovili in razširili podnebni in 
energetski sveženj, da bi zagotovili trden 
okvir evropske energetske politike, 
poudarek pa bi moral biti na zavezujočih 
ciljih za energetsko učinkovitost, emisije 
toplogrednih plinov in obnovljive vire 
energije ter na popolni vključitvi 
„možnosti brez obžalovanja“ iz 
energetskega načrta za leto 2050; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU; 
ob tem poudarja, da je za uresničitev 
obveznega cilja EU o 20-odstotnem 
zmanjšanju do leta 2020 bistveno 
pravočasno in popolno izvajanje direktive 
o obnovljivih virih (2009/28/ES).

Or. en
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Predlog spremembe 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030;
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; poziva k ukrepom, ki 
jih je treba sprejeti za omejevanje 
negativnega vpliva na okolje, pri čemer je 
treba upoštevati učinek sprejetih ukrepov 
na konkurenčnost nacionalnih 
gospodarstev in gospodarstvo EU, pa tudi 
na zanesljivost dobav električne energije 
za državljane; meni, da je v času 
gospodarske krize še zlasti pomembna 
previdnost pri sprejemanju nadaljnjih 
obveznosti, ki bi gospodarstvom držav 
članic naložile različne obremenitve;
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
jo lahko ima dekarbonizacija pri 
spodbujanju rasti, gospodarske
konkurenčnosti in zaposlovanja v EU; 
poziva Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030 
na podlagi „možnosti brez obžalovanja“, 
navedenih v energetskem načrtu; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 



PE496.406v01-00 26/137 AM\913063SL.doc

SL

ciljev na področju energetske politike EU, 
s posebnim poudarkom na 20-odstotnem 
cilju glede energetske učinkovitosti do leta 
2020, pri čemer zaenkrat nismo preveč 
uspešni;

Or. en

Predlog spremembe 47
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih 
mest in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in čimprej predstavi 
okvir evropske energetske politike do leta 
2030; opozarja Komisijo, da je hitra 
zagotovitev gotovosti glede prihodnjega 
regulativnega okvira v pomoč pri 
sprejemanju odločitev o vlaganjih;
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

Or. nl

Predlog spremembe 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
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rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030, 
vključen pa naj bo tudi predlog o enotnem 
cilju glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki bi bil skladen s težnjami za 
dekarbonizacijo EU do leta 2050 in podprt 
s presojo vpliva; spodbuja države članice, 
naj okrepijo zdajšnja prizadevanja za 
dosego trenutnih ciljev na področju 
energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 49
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
jo imajo obnovljivi viri energije in 
energetski prihranki pri spodbujanju 
zaposlovanja, energetske neodvisnosti in 
konkurenčnosti v EU; poziva Komisijo, naj 
predlaga strategije za obdobje po letu 2020 
in predstavi okvir evropske energetske 
politike do leta 2030 na podlagi 
opredeljenih „možnosti brez 
obžalovanja“; spodbuja države članice, naj 
okrepijo zdajšnja prizadevanja za dosego 
trenutnih ciljev na področju energetske 
politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 50
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030;
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga zavezujoč cilj glede 
energije iz obnovljivih virov do leta 2030;
poudarja, da bi ta ukrep industriji 
zagotovil potrebno varnost glede naložb, 
pomagal znatno zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ustvarjal delovna 
mesta ter spodbujal energetsko 
neodvisnost EU, tehnološko vodilno vlogo 
in industrijske inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 51
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU; 
poziva Agencijo za koordinacijo 
energetskih regulatorjev (ACER), 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo (ENTSO-E) 
in Evropsko omrežje operaterjev 
prenosnega sistema za plin (ENSTO-G), 
da se vključijo v aktivno oblikovanje 
dolgoročnih načrtov potrebne 
infrastrukture;
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Or. sl

Predlog spremembe 52
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030, 
ki naj upošteva, da so velika vlaganja v 
infrastrukturo dolgoročno bistvenega 
pomena, tudi če ne pride do večjih 
sprememb pri mešanici energetskih virov; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

Or. pl

Predlog spremembe 53
Niki Cavela (Niki Tzavela)
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030 
ter s tem poskrbi za zanesljive smernice za 
sprejemanje naložbenih odločitev; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
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zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 54
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi politiko
do leta 2030 na podlagi „možnosti brez 
obžalovanja“, navedenih v energetskem 
načrtu za leto 2050; spodbuja države 
članice, naj okrepijo zdajšnja prizadevanja 
za dosego trenutnih ciljev na področju 
energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 55
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; poudarja, da ima 
energija pomembno vlogo pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
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ciljev na področju energetske politike EU; ciljev na področju energetske politike EU;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki 
bi jo lahko imela energija pri spodbujanju 
rasti in konkurenčnosti v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategije za 
obdobje po letu 2020 in predstavi okvir 
evropske energetske politike do leta 2030;
spodbuja države članice, naj okrepijo 
zdajšnja prizadevanja za dosego trenutnih 
ciljev na področju energetske politike EU;

3. poudarja pomen energetske politike EU 
sredi gospodarske in finančne krize;
opozarja na vlogo, ki bi jo lahko imela 
energija pri spodbujanju rasti in 
konkurenčnosti v EU; poziva Komisijo, naj 
predlaga strategije za obdobje po letu 2020 
in predstavi okvir evropske energetske 
politike do leta 2030; spodbuja države 
članice, naj okrepijo zdajšnja prizadevanja 
za dosego trenutnih ciljev na področju 
energetske politike EU;

Or. de

Predlog spremembe 57
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 3 – a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bo za informirano in 
uravnoteženo odločitev glede strategij po 
letu 2020 potreben pregled strategij do 
leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj predstavi poseben 
scenarij z ustreznimi smernicami do leta 
2050; poudarja, da bi moral ta scenarij 
temeljiti na možnostih, ki jih ne bomo 
obžalovali, v kombinaciji z visoko 
energijsko učinkovitostjo, velikim deležem 
energije iz obnovljivih virov in pametno 
infrastrukturo; se zaveda, da ni mogoče 
videti v prihodnost, poudarja pa, da je za 
uresničitev ciljev trajnosti, zanesljive 
oskrbe in konkurenčnosti bistven jasen 
akcijski načrt in konsenz med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 59
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
za regionalno energetsko specializacijo, 
da bi mogle regije razviti tiste vire 
energije, ki bi bili najučinkovitejši za 
uresničitev evropskih ciljev do leta 2050, 
na primer sončno energijo na jugu in 
vetrno na severu; je prepričan, da bi 
morala EU na osnovi te specializacije 
merjenje evropskih energetskih ciljev 
opravljati na evropski ravni in ne na 
podlagi nacionalnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja na pomanjkanje podlage za 
določitev višjega cilja glede zmanjšanja 
emisij v EU do leta 2020, pa tudi za 
določitev novega cilja glede zmanjšanja za 
obdobje po letu 2020, preden bo dosežen 
globalni sporazum o zmanjšanju 
toplogrednih plinov pod pokroviteljstvom 
okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

Or. pl

Predlog spremembe 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi moral biti ta scenarij 
do leta 2050 natančno razdelan, 
predstavljeni bi morali biti posebej 
pomembni projekti in ambiciozni ukrepi s 
področja politike, vključno z vmesnimi 
cilji in cilji do leta 2050 glede energetske 
učinkovitosti, energije iz obnovljivih virov 
in emisij toplogrednih plinov; poudarja, 
da je treba ta scenarij nujno razviti, saj je 
treba ukrepati že zdaj;

Or. en

Predlog spremembe 62
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo;
izpostavlja temeljne cilje strategije Evropa 
2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in zahteva nadaljevanje 
takšnega političnega pristopa tudi po letu 
2020; poudarja pomen energetske 
strategije, ki bi bila usmerjena v večjo 
zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot 
sta raznolikost dobavnih poti in virov ter 
energijska učinkovitost;

Or. de

Predlog spremembe 63
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; pri tem 
poudarja glavne cilje strategije Evropa 
2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter poziva k nadaljevanju 
tega pristopa v politiki tudi po letu 2020;
poudarja pomen energetske strategije, ki bi 
bila usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe 
EU z energijo in gospodarsko 
konkurenčnost z ukrepi, kot sta raznolikost 
dobavnih poti in virov ter energijska 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 64
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; vseeno 
pa opozarja na dejstvo, da razvoj 
obnovljivih virov energije sicer zmanjšuje 
energetsko odvisnost, vendar pa ne nujno 
nadomesti gospodarskih stroškov 
preobrazbe; zato poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v 
večjo zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot 
sta raznolikost dobavnih poti in virov ter 
energijska učinkovitost;

Or. pl

Predlog spremembe 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost; podpira 
priporočilo svetovalne skupine za 
energetski načrt, da bi pri vsakem 
scenariju izrecno obravnavali in razkrili 
morebitne kompromise med zniževanjem 
ogljikovih emisij, zanesljivostjo oskrbe z 
energijo in konkurenčnostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov, energetska učinkovitost ter 
učinkovitejši in racionaliziran 
elektroenergetski sistem, ki bi spodbudil 
naložbe v proizvodnjo energije in rezervne 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost; ob tem 
poudarja, da je pomembno povečati 
konkurenčnost evropske industrije, 
spodbuditi trajnostno gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), 
Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v trajnostne nizkoogljične 
tehnologije; poudarja pomen energetske 
strategije, ki bi bila usmerjena v večjo 
zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot
so večja uporaba evropskih obnovljivih 
virov, raznolikost dobavnih poti in virov, 
tudi z boljšimi povezavami med državami 
članicami, ter energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti 
in virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da je jasen politični in 
zakonodajni okvir izredno pomemben, saj 
bo pomagal spodbuditi potrebne naložbe v 
nizkoogljično energijo; poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v 
večjo trajnost, zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot so spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov, diverzificirana dobava 
energije in večja energetska učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 70
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v energijo iz obnovljivih virov in 
energetsko učinkovitost; poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v
okoljsko trajnost, večjo zanesljivost oskrbe 
EU z energijo in gospodarsko 
konkurenčnost z ukrepi, kot so
diverzifikacija dobavnih poti in virov, 
varčevanje z energijo ter energetska 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 71
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen, skladen in 
dosleden politični in zakonodajni okvir 
spodbudil potrebne naložbe v 
nizkoogljično energijo; poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v 
večjo zanesljivost oskrbe EU z energijo,
gospodarsko konkurenčnost in okoljsko 
trajnost z ukrepi, kot so večja uporaba 
obnovljivih virov, diverzifikacija dobavnih 
poti in virov, energetska učinkovitost in 
varčevanje z energijo ter boljše povezave 
med državami članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v energijo iz obnovljivih virov; 
poudarja pomen energetske strategije, ki bi 
bila usmerjena v večjo neodvisnost oskrbe 
EU z energijo z ukrepi, kot sta 
diverzifikacija dobavnih poti in virov, tj. 
uporaba obnovljivih virov energije in
energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 73
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta diverzifikacija dobavnih 
poti, dobaviteljev in virov, energetska 
učinkovitost ter obsežne naložbe v 
raziskave in razvoj na energetskih 
področjih;

Or. en

Predlog spremembe 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov, ohranjanje evropske industrijske 
baze za energetske tehnologije ter 
energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 75
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen in stabilen 
politični in zakonodajni okvir spodbudil 
potrebne naložbe v nizkoogljične 
tehnologije; poudarja pomen energetske 
strategije, ki bi bila usmerjena v večjo 
zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot 
sta raznolikost dobavnih poti in virov ter 
energijska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 76
Niki Cavela (Niki Tzavela)
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 

4. poudarja, da bo jasen, stabilen in 
predvidljiv politični in zakonodajni okvir 
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naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

spodbudil potrebne naložbe v 
nizkoogljično energijo; poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v 
večjo zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot 
sta diverzifikacija dobavnih poti in virov in 
distributerjev ter energijska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
ekonomsko učinkovite naložbe v 
nizkoogljično energijo; poudarja pomen 
energetske strategije, ki bi bila usmerjena v 
večjo zanesljivost oskrbe EU z energijo in 
gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot 
sta diverzifikacija dobavnih poti in virov 
ter energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 78
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 

4. poudarja, da bo jasen, predvidljiv, 
stabilen in dosleden politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
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ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

Or. sl

Predlog spremembe 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
virov ter energijska učinkovitost;

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoemisijsko energijo; 
poudarja pomen energetske strategije, ki bi 
bila usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe 
EU z energijo in gospodarsko 
konkurenčnost z ukrepi, kot sta 
diverzifikacija dobavnih poti in virov ter 
energijska učinkovitost;

(Ta predlog spremembe se uporablja za 
celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba 
ustrezno spremeniti celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 80
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo jasen politični in 
zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 

4. poudarja, da bo stabien in jasen politični 
in zakonodajni okvir spodbudil potrebne 
naložbe v nizkoogljično energijo; poudarja 
pomen energetske strategije, ki bi bila 
usmerjena v večjo zanesljivost oskrbe EU z 
energijo in gospodarsko konkurenčnost z 
ukrepi, kot sta raznolikost dobavnih poti in 
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virov ter energijska učinkovitost; virov ter energijska učinkovitost;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da imajo cene energetskih virov 
in delovanje ogljičnih trgov poglavitno 
vlogo pri opredelitvi vedenja tržnih 
akterjev, ter opaža, da so zaradi 
nezmožnosti sedanjega okvira politike EU, 
da v celoti internalizira eksterne stroške, 
še vedno razširjeni netrajnostni 
potrošniški vzorci, zaradi tega pa je tudi 
zmanjšana hitrost prehoda na 
trajnostnost; želi, da bi politični okvir za 
obdobje po letu 2020 usmerjalo načelo 
onesnaževalec plača in dolgoročna 
pravila, da bo zagotovljena varnost za 
tržne akterje;

Or. en

Predlog spremembe 82
András Gyürk
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priznava, da so za projekte na 
področju energetske infrastrukture 
značilne potrebe po zelo velikih začetnih 
naložbah in 20 do 60-letna operativna 
življenjska doba; opozarja, da je sedanje 
tržno okolje izredno nepredvidljivo, zaradi 
česar investitorji niso prepričani v razvoj 
energetske infrastrukture; poudarja, da je 
treba spodbujati nove strategije in 
inovativne instrumente, da bi spodbujali 
naložbe v infrastrukturo in s tem hitro 
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prilagajanje hitro spreminjajočemu se 
okolju;

Or. en

Predlog spremembe 83
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je seznanjen z zavezo Unije, da bo do 
leta 2050 zmanjšala raven emisij 
toplogrednih plinov iz leta 1990 za 80 do 
95 %;  poudarja, da je treba nujno 
ukrepati na lokalni, regionalni, 
nacionalni, mednarodni in svetovni ravni, 
da bi ustrezno omejili višanje povprečne 
globalne prizemne temperature na manj 
kot 2°C, s čimer bi preprečili nadaljnje 
nevarne podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 84
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba pri energetskih 
ukrepih v prihodnosti pravično porazdeliti 
breme med države članice in da 
spremembe evropskega energetske 
strategije ne smejo negativno vplivati na 
rast v državah članicah s slabo razvitim 
energetskim sektorjem in infrastrukturo;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je EU na dobri poti pri 
doseganju evropskega cilja 20 % energije 
iz obnovljivih virov; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi, s katerimi bi 
zagotovili, da se ne bo ta delež po letu 
2020 spet hitro skrčil;

Or. nl

Predlog spremembe 86
Vicky Ford, Giles Chichester
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja namen Komisije, da pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo in ohranitvi gospodarsko 
konkurenčnost preuči možnosti za 
uresničitev ciljev EU glede 
dekarbonizacije;

Or. en

Predlog spremembe 87
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da morata biti politika in 
regulativni okvir v skladu s proračunom 
za emisije toplogrednih plinov, ki bi 
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omogočil ohranitev zvišanja povprečne 
globalne temperature pod 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnjo; zato 
poudarja, da mora gospodarstvo EU do 
leta 2050 skoraj povsem temeljiti na 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je v skladu s Pogodbami 
opredelitev mešanice energetskih virov v 
pristojnosti vsake države članice; priznava, 
da energetski načrt za leto 2050 dopolnjuje 
nacionalna, regionalna in lokalna 
prizadevanja za posodobitev preskrbe z 
energijo; zato priznava potrebo po 
sodelovanju držav članic na podlagi 
skupnih ciljev ter tudi pomembno vlogo 
EU; poziva države članice in Komisijo, da 
se še naprej usmerjajo v možnosti za 
uresničitev podnebnih ciljev EU na 
podlagi načel trajnostnega razvoja, 
zanesljive oskrbe z energijo in 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva 
ter nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa; vendar 
poudarja, da morajo nove politike 
upoštevati razlike med državami 
članicami ter izvajati pametne in 
fleksibilne ukrepe, ki bodo prilagojeni 
energetski mešanici posamezne države 
članice in njenemu potencialu za 
zmanjšanje emisij, ne smejo pa posegati v 
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njihove pravice v skladu s Pogodbami;

Or. en

Predlog spremembe 89
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU pri zagotavljanju, da 
so nacionalne politike skladne s cilji in 
pravnim redom Evropske unije; poziva 
države članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, konkurenčen, varen in vzdržen 
način s čim manjšim izkrivljanjem trga ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa, pri čemer 
se je potrebno zavedati posebnosti malih 
energetskih sistemov in s tem povezane 
potrebe po fleksibilnosti;

Or. sl

Predlog spremembe 90
Hannu Takkula, Riikka Manner
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; meni da so prožne in inovativne 
rešitve na področju javnega in zasebnega 
financiranja ter vlaganj ključnega 
pomena za razvoj in proizvodnjo novih 
virov energije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. fi

Predlog spremembe 91
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
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članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

članic na podlagi skupnih ciljev ter 
poudarja, da, ima EU zelo pomembno 
vlogo pri uresničitvi usklajenega, 
povezanega in trajnostnega energetskega 
preoblikovanja v vsej Uniji; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 92
Fiona Hall, Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v skladu z dolgoročnim 
energetskim in podnebnim okvirom EU v 
pristojnosti vsake države članice; priznava, 
da energetski načrt za leto 2050 dopolnjuje 
nacionalna, regionalna in lokalna 
prizadevanja za dekarbonizacijo preskrbe z 
energijo; zato priznava potrebo po 
sodelovanju držav članic na podlagi 
skupnih ciljev ter tudi pomembno vlogo 
EU; poziva države članice in Komisijo, da 
se še naprej usmerjajo v možnosti za 
dosego cilja dekarbonizacije EU na 
gospodarsko učinkovit, varen in vzdržen 
način ter nadaljujejo prizadevanja za čim 
večji izkoristek možnosti stroškovno 
učinkovitih prihrankov pri energiji, tudi ob 
podpori razpoložljivih finančnih 
instrumentov Unije; obenem priznava 
prednosti usklajenega, in kjer je to 
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skupnega evropskega pristopa; ustrezno, skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 93
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije, ki ga je Svet potrdil kot 
del globalnih prizadevanj na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. pl

Predlog spremembe 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 5. opozarja, da je opredelitev mešanice 



AM\913063SL.doc 51/137 PE496.406v01-00

SL

energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na tehnološko 
nevtralen, gospodarsko učinkovit, 
zanesljiv, varen in vzdržen način ob čim 
manjšem izkrivljanju trga ter nadaljujejo 
prizadevanja za čim večji izkoristek 
možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 95
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 

5. opozarja, da je ob spoštovanju 
zakonodaje Unije opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
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prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 96
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice (tudi okolju prijazna in 
trajnostna raba premoga in jedrske 
energije); priznava, da energetski načrt za 
leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Obrazložitev

V analizah scenarijev, opravljenih za Komisijo, da bi ji olajšale pripravo energetskega načrta 
za leto 2050, je bilo jasno poudarjeno, da bi lahko premog ohranil svojo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju trajne in zanesljive oskrbe z energijo v prihodnosti in da jedrska energija 
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prispeva k nižjim sistemskim stroškom in cenam električne energije.

Predlog spremembe 97
Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na tehnološko 
nevtralen, gospodarsko učinkovit, varen in 
vzdržen način ter nadaljujejo prizadevanja 
za čim večji izkoristek možnosti 
stroškovno učinkovitih prihrankov pri 
energiji, tudi ob podpori razpoložljivih 
finančnih instrumentov Unije; obenem 
priznava prednosti usklajenega, in kjer je to 
ustrezno, skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
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posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 
skupnega evropskega pristopa;

posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na tehnološko 
nevtralen, gospodarsko učinkovit, varen in 
vzdržen način ter nadaljujejo prizadevanja 
za čim večji izkoristek možnosti 
stroškovno učinkovitih prihrankov pri 
energiji, tudi ob podpori razpoložljivih 
finančnih instrumentov Unije; obenem 
priznava prednosti usklajenega, in kjer je to 
ustrezno, skupnega evropskega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 99
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter 
nadaljujejo prizadevanja za čim večji 
izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih 
prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
Unije; obenem priznava prednosti 
usklajenega, in kjer je to ustrezno, 

5. opozarja, da je opredelitev mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
države članice; priznava, da energetski 
načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, 
regionalna in lokalna prizadevanja za 
posodobitev preskrbe z energijo; zato 
priznava potrebo po sodelovanju držav 
članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi 
pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej 
usmerjajo v možnosti za dosego cilja 
dekarbonizacije EU na gospodarsko 
učinkovit, varen in vzdržen način ter na 
nacionalni ravni nadaljujejo prizadevanja 
za čim večji izkoristek možnosti 
stroškovno učinkovitih prihrankov pri 
energiji, tudi ob podpori razpoložljivih 
finančnih instrumentov Unije; obenem 
priznava prednosti usklajenega, in kjer je to 
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skupnega evropskega pristopa; ustrezno, skupnega evropskega pristopa;

Or. de

Predlog spremembe 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. Poudarja, da je eden od glavnih 
stebrov varnosti preskrbe z energijo ta, da 
države članice EU svoje energetske 
sisteme utemeljijo na lastnih energetskih 
virih ter na svoji sposobnosti, da do njih 
dostopajo. Zato meni, da bi bilo s tega 
vidika za države članice najbolj 
racionalno, če bi razvijale tiste energetske 
tehnologije, za katere imajo potencial in 
izkušnje in ki jim zagotavljajo 
nepretrgano in stabilno dobavo energije, 
obenem pa ohranjale okoljske in 
podnebne standarde. 

Or. pl

Predlog spremembe 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poudarja, da načrtovani ukrepi ne bi 
smeli biti usmerjeni predvsem v 
uresničevanje načrtov glede ciljev 
zmanjšanja po pristopu od zgoraj navzdol, 
kot se dogaja sedaj, temveč v načrte 
izvedbenih ukrepov, ki bi upoštevali 
vprašanja, kot so obstoječi potencial v 
državah članicah, obeti za razvoj 
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gospodarsko učinkovitih novih tehnologij 
ter globalni učinki izvajanja predlagane 
politike, zato da bi nato predlagali cilje 
zmanjšanja za naslednja leta (pristop od 
spodaj navzgor); 

Or. pl

Predlog spremembe 102
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 103
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, v skladu s katerimi je prehod 
energetskega sektorja na ravni EU tehnično 
in ekonomsko izvedljiv in bi bil lahko pod 
določenimi pogoji dolgoročno cenejši od 
nadaljevanja sedanjih politik; vendar meni, 
da je treba zaradi verodostojnosti 
ugotovitev predpostavke načrta redno 
pregledovati in spreminjati, če so 
dokazano napačne;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko dolgoročno cenejši 
od nadaljevanja sedanjih politik, še toliko 
bolj ob upoštevanju koristi na drugih 
področjih, na primer zmanjšanje števila 
kroničnih bolezni zaradi manjše 
onesnaženosti zraka;

Or. en

Predlog spremembe 105
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik; vseeno pa opozarja, da bi 
bilo treba upoštevati nacionalne razmere, 
ki se lahko po državah članicah precej 
razlikujejo;

Or. pl

Predlog spremembe 106
Fiona Hall, Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. pozdravlja ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je dekarbonizacija energetskega 
sektorja na ravni EU tehnično in 
ekonomsko izvedljiva in bo dolgoročno 
cenejša v primerjavi z običajnim 
scenarijem;

Or. en

Predlog spremembe 107
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in je po analizi Komisije
dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

Or. en

Predlog spremembe 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod k trajnostnemu 
energetskemu sektorju na ravni EU 
tehnično in ekonomsko izvedljiv in bo
dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;
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Or. en

Predlog spremembe 109
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da je prehod energetskega sektorja 
na ravni EU tehnično in ekonomsko 
izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi 
pogoji dolgoročno cenejši od nadaljevanja 
sedanjih politik;

6. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta, da naj bi bil prehod energetskega 
sektorja na ravni EU tehnično in 
ekonomsko izvedljiv in bi bil lahko pod 
določenimi pogoji dolgoročno cenejši od 
nadaljevanja sedanjih politik;

Or. de

Predlog spremembe 110
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

obžaluje, da Komisija v energetskem 
načrtu za leto 2050 ni analizirala 
scenarija z visokim deležem energije iz 
obnovljivih virov in visoko energetsko 
učinkovitostjo; poziva jo, naj tak scenarij 
pripravi za obdobje do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 111
Ivo Belet
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj predloži socialni 
načrt, ki bo temeljil na dostojnem delu in 
načelih pravičnega prehoda in ki bo 
evropskim institucijam in državam 
članicam dajal smernice glede možnega 
socialnega učinka, ki ga bo imela 
energetska politika na zaposlovanje in 
gospodinjstva z nizkimi prihodki; poleg 
tega meni, da se je treba pri naslednjem 
strateškem pregledu energetske politike 
osredotočiti tudi na socialno razsežnost in 
da je treba v njem zaobjeti razprave in 
sporazume med javnimi organi in 
socialnimi partnerji v državah članicah o 
tem, kako se izvajajo načela pravičnega 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bodo cilji za leto 2050 
uresničeni le, če bo EU prevzela svoje 
obveznosti in imela ključno vlogo pri 
prehodu; zlasti za velike projekte, na 
primer veterne elektrarne v Severnem 
morju, in čezmejno infrastrukturo, 
skupno več ali vsem državam članicam, bi 
morala izbrati prednostne projekte in 
delovati kot glavni vlagatelj ter tako 
spodbuditi zasebne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. se strinja s Komisijo, da na poti k 
letu 2050 še vedno obstajajo tehnološke 
negotovosti, in zato priporoča, naj ima 
prožnost osrednje mesto v strategiji; zato 
poziva Komisijo, naj se izogne učinkom 
vezanosti in predlaga okvir za leto 2030, 
ki bo temeljil na enotnem cilju glede 
zmanjšanja emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. se vseeno strinja s Komisijo, da 
delovanje EU temelji na predpostavki, da 
so podnebni ukrepi sprejeti na svetovni
ravni in jih ne bi smeli oblikovati 
neodvisno, temveč bi morali upoštevati 
mednarodna dogajanja, na primer selitev 
virov CO2 in negativne učinke na 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. se vseeno strinja s Komisijo, da 
delovanje EU temelji na predpostavki, da 
so podnebni ukrepi sprejeti na svetovni 
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ravni in jih ne bi smeli oblikovati 
neodvisno, temveč bi morali upoštevati 
mednarodna dogajanja, na primer selitev 
virov CO2 in negativne učinke na 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje, da Komisija ni predložila 
scenarija, ki bi hkrati temeljil na visoki 
energetski učinkovitost in visokem deležu 
energije iz obnovljivih virov, kar bi zaradi 
sinergije med obema dalo zelo pozitivne 
rezultate; poziva Komisijo, naj analizira 
tak scenarij za leto 2050;

Or. en

Predlog spremembe 117
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje, da Komisija ni predložila 
scenarija, ki bi hkrati temeljil na visoki 
učinkovitosti in visokem deležu energije iz 
obnovljivih virov, in poudarila potrebno 
sinergijo med obema; poziva jo, naj tak 
scenarij vključi pri oblikovanju modelov;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo treba pri prehodu 
energetskega sektorja upoštevati načelo 
skladnosti z okoljsko politiko Skupnosti, 
na primer cilje šestega okoljskega 
akcijskega programa za zmanjšanje 
onesnaženosti zunanjega zraka;

Or. en

Predlog spremembe 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da morajo imeti ljudje pri 
preobrazbi energetske podobe osrednje 
mesto; zato pozdravlja vključitev socialne 
razsežnosti v energetski načrt; poziva 
Komisijo, naj to razsežnost še poglobi in 
predlaga ukrepe za prilagoditev 
izobraževanja in preusposabljanja, ki 
bodo okrepili visokokvalificirano delovno 
silo in spodbudili zaposlovanje; poziva k 
ocenitvi stroškov in koristi za potrošnike s 
posebnim poudarkom na energetski 
revščini in zaščiti gospodinjstev z nizkimi 
prihodki, ki jih višje cene energije najbolj 
prizadenejo; poudarja, da je treba v 
socialni dialog vključiti vse vrste 
potrošnikov in industrijskih porabnikov in 
da je treba izvajati kampanje ozaveščanja, 
ki bodo prinesle potrebne spremembe v 
vedenju;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Ivo Belet
Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj predloži več 
informacij o tem, kako bo prehod k 
trajnostnemu energetskemu sistemu 
učinkoval na zaposlovanje v različnih 
energetskih, industrijskih in storitvenih 
sektorjih, in naj o učinkih energetskega 
načrta razpravlja z odbori za socialni 
dialog, ki jih to najbolj zadeva; poleg tega 
jo poziva, naj skupaj s socialnimi partnerji 
oblikuje konkretne mehanizme za pomoč 
sektorjem in delavcem, ki so soočeni s 
prehodom, in o teh razpravah poroča 
Evropskemu parlamentu proti koncu 
leta 2013;

Or. en

Predlog spremembe 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. priznava, da je treba zaradi čedalje 
večjega pomena električne energije v 
prihodnji mešanici energetskih virov 
izkoristiti vsa sredstva nizkoogljične 
proizvodnje električne energije (izkoristek 
pretvorbe, obnovljivi viri, zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida in 
jedrska energija), če naj bi se cilji na 
področju podnebnih sprememb dosegli 
brez ogrožanja zanesljivosti ponudbe in 
konkurenčnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da bi bilo treba v oceno 
stroškov in koristi različnih scenarijev za 
energijski prehod vključiti stroške in 
koristi na drugih področjih, na primer 
zmanjšanje števila bolezni srca in ožilja 
ter dihal zaradi onesnaženosti zraka;

Or. en

Predlog spremembe 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. poudarja, da je vzpostavitev čezmejne 
energetske infrastrukture in mehanizma 
za izmenjavo informacij v Uniji predpogoj 
za uspeh energetskega načrta; zato 
poudarja, da je potrebno tesno 
usklajevanje med politikami držav članic 
ter skupno delovanje, solidarnost in 
preglednost na področju zunanje 
energetske politike, energetske varnosti in 
vlaganja v novo energetsko 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 124
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska 
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

7. je seznanjen z ugotovitvami iz 
energetskega načrta za leto 2050, da so si 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti po 
analiziranih scenarijih za preobrazbo 
energetskega sistema EU, podobni;
podpira ugotovitve Komisije, da sta 
obnovljiva energija in energetska 
učinkovitost najpomembnejši možnosti, ki 
ju ne bomo obžalovali; vseeno močno 
obžaluje, da Komisija ni preučila 
scenarija, ki bi združeval visok delež 
energije iz obnovljivih virov in visoko 
energetsko učinkovitost in prispeval k 
zmanjšanju uvoza energije ter omogočil 
uresničitev dolgoročnih podnebnih ciljev 
EU; meni, da bi bilo treba sprejeti 
odločitev o razvojni poti, da bi lahko 
zagotovili naložbeno varnost; močno 
podpira vzpostavitev prihodnjega 
trajnostnega in varnega energetskega 
sistema, ki združuje koristi scenarija 2 
(visoka energetska učinkovitost) in 
scenarija 4 (visok delež obnovljivih virov 
energije);

Or. en

Predlog spremembe 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska
učinkovitost in energetska infrastruktura 

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so energija 
iz obnovljivih virov, energetska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
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možnosti, ki jih ne bomo obžalovali; možnosti, ki jih ne bomo obžalovali, 
čeprav lahko način in obseg njihovega 
zagotavljanja državam članicam in 
potrošnikom povzročita precejšnje stroške, 
kar bi bilo treba upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska 
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

7. pozdravlja ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so večja uporaba 
energije iz obnovljivih virov, energetska 
učinkovitost in energetska infrastruktura
ukrepi, ki jih ne bomo obžalovali in ki jih 
je treba sprejeti po vseh analiziranih 
scenarijih za preobrazbo energetskega 
sistema EU, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska
učinkovitost in energetska infrastruktura 

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so energija 
iz obnovljivih virov, energetska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
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možnosti, ki jih ne bomo obžalovali; možnosti, ki jih ne bomo obžalovali, način 
in obseg njihovega zagotavljanja pa lahko 
državam članicam in potrošnikom 
povzročita precejšnje stroške, kar bi bilo 
treba upoštevati;

Or. en

Predlog spremembe 128
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska 
učinkovitost in energetska infrastruktura
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, pametna omrežja
in energetska učinkovitost možnosti, ki jih 
ne bomo obžalovali, v kolikor bodo 
večinoma osnovane na tržnih 
mehanizmih;

Or. sl

Predlog spremembe 129
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
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dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska 
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska 
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali, 
ugotavlja pa, da bo to povezano z znatnimi 
stroški;

Or. de

Predlog spremembe 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo starajočega se energetskega 
sistema in infrastrukture EU, podobni, ne 
glede na konkreten način za dosego 
optimalnega nizkoogljičnega energetskega 
sistema do leta 2050; meni, da so energija 
iz obnovljivih virov, energetska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

Or. en

Predlog spremembe 131
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 

7. priznava ugotovitve iz energetskega 
načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti po analiziranih scenarijih za 
preobrazbo energetskega sistema EU, 
podobni, ne glede na konkreten način za 
dosego nizkoogljičnega energetskega 
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sistema do leta 2050; meni, da so 
obnovljivi viri energije, energijska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

sistema do leta 2050; meni, da so domača 
energija iz obnovljivih virov, energetska
učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

Or. en

Predlog spremembe 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da mora Komisija, še preden 
Evropska unija sprejme obveznosti glede 
energetske in podnebne spremembe po 
letu 2020, pripraviti in predstaviti oceno 
učinka predlogov, vključno z učinkom na 
posamezne države članice; meni, da bo 
tak pristop zagotovil primerno oceno 
predlogov glede na posamezne države 
članice;

Or. pl

Predlog spremembe 133
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi bilo treba finančno krizo 
obravnavati kot možnost za 
preoblikovanje našega razvojnega 
družbenega modela v visoko energetsko 
učinkovito gospodarstvo, v celoti temelječe 
na energiji iz obnovljivih virov in odporno 
na podnebne spremembe; poudarja, da 
mora Komisija predložiti predloge za 
energetski in podnebni sveženj za 
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leto 2030, ki bo temeljil na sedanjih treh 
stebrih, in sicer toplogrednih plinih, 
obnovljivi energiji in energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k izvajanju načela energija za 
vse in zato poudarja, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti 
gospodinjstvom z nizkimi prihodki, za 
katere bo preoblikovanje energetskega 
sistema težavno, če se bodo cene energije 
dvigovale, tako kot je predvideno; meni, 
da bi bilo treba opredeliti posebne ukrepe 
na ravni EU in nacionalni ter lokalni 
ravni, da bi se izognili energetski revščini;

Or. en

Predlog spremembe 135
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi sprejetje strategije za 
dekarbonizacijo, ki ne upošteva položaja 
nekaterih držav članic, lahko vodilo v 
veliko povečanje energetske revščine, ki je 
opredeljena kot situacija, ko se za energijo 
porabi več kot 10 % družinskega 
proračuna.

Or. pl
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Predlog spremembe 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. se spominja negotovosti, ki je sledila 
uporabi omejenega niza analitičnih 
instrumentov, vključno z ekonometričnimi 
modeli, s katerimi je bilo zajeto obdobje 
do leta 2050, zlasti pa nezmožnosti držav 
članic, da bi dostopale do natančnih 
informacij glede delovanja nekaterih 
ekonometričnih modelov (npr. modela 
PRIMES); meni, da je treba pri izvedbi 
tako dolgoročnega načrtovanja upoštevati 
splošne omejitve modeliranja, saj uporaba 
različnih modelov za pripravo takih 
napovedi lahko da rezultate, ki so precej 
različni; opozarja, da Evropska komisija 
pri pripravi ocen učinka ukrepov, 
predstavljenih v njenih sporočilih o 
nizkoogljičnem gospodarstvu do leta 2050, 
vedno uporablja isti nediverzificirani niz 
instrumentov za modeliranje, ki jih države 
članice v praksi ne morejo podrobno 
oceniti; 

Or. pl

Predlog spremembe 137
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 

8. priznava, da je znatno večji delež 
energije iz obnovljivih virov v energetski 
porabi EU po letu 2020, vključno z 
letom 2030, predpogoj za bolj trajnosten 
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dekarbonizacijo, ki jih obravnava 
sporočilo Komisije, predvidevajo večji 
delež obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

energetski sistem; vseeno ugotavlja, da 
noben od scenarijev, ki jih obravnava 
Komisija v svojem sporočilu, ne temelji 
hkrati na večjem deležu energije iz 
obnovljivih virov in ukrepih večje 
energetske učinkovitosti, ki bi EU
omogočila, da bo do leta 2050 prešla v 
gospodarstvo, ki bo skoraj v celoti 
temeljilo na energiji iz obnovljivih virov;
ker je treba zagotoviti zaupanje 
vlagateljev, poziva naj se v energetski in 
podnebni okvir politik do leta 2030 
vključijo ambiciozno zastavljeni cilji glede 
energije iz obnovljivih virov, energetskih 
prihrankov in zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava 
sporočilo Komisije, predvidevajo večji 
delež obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež energije iz 
obnovljivih virov energije po letu 2020 
ključen vidik bolj trajnostnega 
energetskega sistema; poudarja, da je 
mogoče v končni bruto porabi energije 
leta 2030 doseči 45-odstotni delež 
obnovljive energije, na primer tako, da bi 
se bolj osredotočili na energetsko 
učinkovitost in določili ustrezne cilje ter 
tako zagotovili potrebno gotovost za 
vlagatelje v energetski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je znatno večji delež 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
ključen vidik bolj prihodnjega
energetskega sistema; poleg tega priznava, 
da vsi scenariji za dekarbonizacijo, ki jih
obravnava sporočilo Komisije, 
predvidevajo večji delež energije iz 
obnovljivih virov v mešanici energetskih 
virov EU, in sicer približno 30 % v končni 
bruto porabi energije leta 2030, kar 
pomeni več kot 55-odstotni delež energije 
iz obnovljivih virov leta 2050; poudarja, 
da je do leta 2030 mogoče doseči do 45 % 
večji delež energije iz obnovljivih virov, če 
bi dovolj zgodaj začeli vlagati v energetsko 
učinkovitost in če bi v celoti upoštevali 
tehnologije ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljive energije;

Or. en

Predlog spremembe 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež energije iz 
obnovljivih virov po letu 2020 ključen 
vidik bolj trajnostnega energetskega 
sistema; poleg tega priznava, da vsi 
scenariji za dekarbonizacijo, ki jih 
obravnava sporočilo Komisije, 
predvidevajo večji delež energije iz 
obnovljivih virov v mešanici energetskih 
virov EU, in sicer približno 30 % v končni 
bruto porabi energije leta 2030; je 
prepričan, da bi moralo uresničevanje 
boljše politike na področju energetske 
učinkovitosti vključevati osredotočenost 
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na celotno verigo oskrbe z energijo in 
povpraševanja po njej, vključno s 
preoblikovanjem, prenosom, distribucijo 
in dobavo, skupaj s potrošnjo industrije, 
gradbeništva in gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 141
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava 
sporočilo Komisije, predvidevajo večji 
delež obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež energije iz 
obnovljivih virov v končni bruto porabi 
energije v EU po letu 2020 predpogoj za
bolj trajnosten energetski sistem; priznava, 
da bi večji delež energije iz obnovljivih 
virov v mešanici energetskih virov EU, in 
sicer najmanj 30 % v končni bruto porabi 
energije leta 2030, zagotovil potrebno 
gotovost za vlaganje v energetski sektor in 
znatne makroekonomske koristi;

Or. en

Predlog spremembe 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
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2030; 2030; vendar predpostavlja, da ni treba 
sprejeti nadaljnjih zavezujočih ciljev pred 
sprejetjem dogovora o zmanjšanju emisij 
na svetovni ravni ali brez simetričnih 
ukrepov, ki jih sprejmejo druga večja 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030; vendar opozarja na pomen vse 
nizkoogljične proizvodnje električne 
energije, če naj bi se dekarbonizacija in 
cilji na področju podnebnih sprememb 
dosegli brez ogrožanja zanesljivosti 
ponudbe in konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 144
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
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bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030; meni, da bi bilo treba pri energiji iz 
obnovljivih virov upoštevati učinek 
obnovljivih virov energije na rastoče cene 
energije in na energetsko intenzivne 
industrijske panoge v celotni Evropski 
uniji; 

Or. pl

Predlog spremembe 145
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030; poudarja, da ni na voljo scenarija z 
visokim deležem obnovljivih virov in 
energetsko učinkovitostjo v energetskem 
načrtu za leto 2050, ki bi lahko nakazoval 
na večji delež obnovljivih virov energije v 
mešanici energetskih virov EU;

Or. en

Predlog spremembe 146
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema, pri 
čemer poudarja, da obnovljivi viri
energije sami ne morejo zagotoviti 
dekarbonizacije in jih je treba kombinirati 
z alternativnimi viri energije; poleg tega 
priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU na povprečni ravni, 
in sicer približno 30 % v končni bruto 
porabi energije leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
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Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da je večji delež obnovljivih 
virov energije po letu 2020 ključen vidik 
bolj trajnostnega energetskega sistema; 
poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo 
Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov EU, in sicer približno 
30 % v končni bruto porabi energije leta 
2030;

8. priznava, da je večji delež razvitih
obnovljivih virov energije po letu 2020 
ključen vidik bolj trajnostnega 
energetskega sistema; poleg tega priznava, 
da vsi scenariji za dekarbonizacijo, ki jih 
obravnava sporočilo Komisije, 
predvidevajo večji delež obnovljivih virov 
energije v mešanici energetskih virov EU, 
in sicer približno 30 % v končni bruto 
porabi energije leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. priznava večje medsebojno 
povezovanje centraliziranih velikih 
sistemov in decentraliziranih sistemov; 
nadalje poudarja potrebo po razvoju 
skladne strategije o spodbujanju in 
olajšanju uporabe majhnih generatorjev 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 150
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Pododstavek 2 a (novo) (po odstavku 8)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Energijska učinkovitost

Or. en

Predlog spremembe 151
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050;

Or. sl

Predlog spremembe 152
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo
decentralizirana proizvodnja in večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; poziva Komisijo, 
naj pri prihodnjih ocenah izrecno 
upošteva decentralizirano proizvodnjo; 
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poziva jo tudi, naj jasno opredeli finančne 
in tehnične ovire, ki preprečujejo rast 
decentralizirane proizvodnje v državah 
članicah; v zvezi s tem priporoča, da se
decentralizirana proizvodnja in energijska 
učinkovitost vključita v nacionalne učne 
načrte za šole v državah članicah;

Or. nl

Predlog spremembe 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 predpogoj za nadaljnji napredek 
do leta 2050; v zvezi s tem priporoča, da 
države članice povečajo prizadevanja za 
izvajanje direktive o energijski 
učinkovitosti v celoti in jo presežejo, ter da 
Komisija predstavi ambiciozen politični 
okvir za energijsko učinkovitost in 
prihranke, vključno s cilji za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 154
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 

9. poudarja, da bo imela pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost ter da je 
izpolnjevanje ciljev za leto 2020 
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leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

pomembna podlaga za nadaljnji napredek 
do leta 2050; zato priporoča državam 
članicam in Evropski komisiji, da bolj 
intenzivno vključijo nacionalne pristope 
in razvojne banke in podprejo izmenjavo 
dobrih praks; v zvezi s tem priporoča, da 
se energijska učinkovitost vključi v 
nacionalne učne načrte za šole v državah 
članicah;

Or. de

Predlog spremembe 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; poudarja pomen 
decentralizirane proizvodnje energije pri 
povečanju energetske učinkovitosti; 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
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leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
predlaga, da se določijo zavezujoči cilji na 
področju energijske učinkovitosti za 2030, 
2040 in 2050; priporoča, da se kampanje 
osveščanja in energijsko učinkovitost
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 157
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se cilj energijske 
učinkovitosti za 2030 predlaga kot del 
novega podnebnega in energetskega 
svežnja; 

Or. en

Predlog spremembe 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 ključna prednostna naloga za 
nadaljnji napredek do leta 2050; v zvezi s 
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priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

tem priporoča, da se energijska 
učinkovitost vključi v nacionalne učne 
načrte za šole v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 159
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 pomembna podlaga za nadaljnji 
napredek do leta 2050; v zvezi s tem 
priporoča, da se energijska učinkovitost 
vključi v nacionalne učne načrte za šole v 
državah članicah;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi 
energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri 
energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za 
leto 2020 ključna prednostna naloga za 
nadaljnji napredek do leta 2050; v zvezi s 
tem priporoča, da se energijska 
učinkovitost vključi v nacionalne učne 
načrte za šole v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 160
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ustrezno poziva k več ukrepom za 
energijsko učinkovitost, s katerimi bi se 
reševala težava energetske revščine, ki se 
večinoma osredotoča na ogrevanje v 
družbah EU. hkrati poziva k analizi in 
reviziji nacionalne zakonodaje, ki ovira 
vlaganja v energijsko 
učinkovitost/optimizacijo proizvodnje in 
uporabe energije za ogrevanje v nekaterih 
državah članicah (obdavčenje, javna 
naročila, cenovna politika pri ogrevanju 
itd.);
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Or. en

Predlog spremembe 161
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da so energetska 
učinkovitost in prihranki energije najbolj 
stroškovno učinkovita načina, s katerimi 
lahko EU doseže prehod na gospodarstvo, 
ki temelji skoraj v celoti samo na 
obnovljivih virih energije, ki hkrati 
povečujeta število novih delovnih mest, 
pospešujeta inovacije in zmanjšanje uvoza 
fosilnih in nuklearnih goriv ter splošne 
odvisnosti od uvoza; opozarja, da EU 
sedaj potroši okoli 4 % BDP (488 milijard 
EUR v 2011) za uvoz energije iz tretjih 
držav; poudarja, da bo hitra preusmeritev 
v obnovljive vire energije in prihranke 
energije bistveno omejila prenos bogastva 
od EU k ne-EU proizvajalcem nafte, 
naravnega plina, premoga in nuklearnih 
goriv, s čimer bo gospodarstvo EU postalo 
manj odvisno od visokih cen energije in 
cenovnih nihanj; priporoča, da države 
članice vključijo cilje energijske 
učinkovitosti v več političnih področij, 
opravijo sistematično analiza potencialov 
energijskih prihrankov v ključnih 
sektorjih, kot sta gradbeništvo in promet; 
s tem v zvezi poudarja, da je najbolj 
obetavno področje ukrepanja povezano z 
obnovo obstoječih stavb, da bi se 
potrošnja energije v svetovnem merilu do 
leta 2050 zmanjšala za 80 % v tem 
sektorju.

Or. en
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Predlog spremembe 162
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da vsi scenariji 
dekarbonizacije nakazujejo, da je 
energijska učinkovitost ključni dejavnik 
za zagotavljanje prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo in poudarja, da je energijska 
učinkovitost bistveni element rasti in 
konkurenčnosti v EU; poudarja, da bi 
doseganje ciljev dekarbonizacije do leta 
2050 zahtevalo izpolnitev ciljev na 
področju energijske učinkovitosti do leta 
2020 in določitev novih vmesnih ciljev do 
leta 2030; je prepričan, da boljša politika 
na področju energijske učinkovitosti 
vključuje osredotočenost na celotno 
verigo oskrbe z energijo in povpraševanja 
po njej, vključno s preoblikovanjem, 
prenosom, distribucijo in dobavo, skupaj s 
potrošnjo industrije, gradbeništva in 
gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 163
Fiona Hall, Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je na evropski, 
nacionalni in lokalni ravni potreben 
integriran pristop, ki vključuje morebitne 
prihranke pri oskrbi z energijo in sektor 
končnih porabnikov; meni, da je treba pri 
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
večjo pozornost nameniti dekarbonizaciji 
sistemov ogrevanja in hlajenja;

Or. en
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Predlog spremembe 164
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. priporoča, da države članice vključijo 
cilje energijske učinkovitosti v več 
političnih področij, opravijo sistematično 
analizo potencialov energijskih 
prihrankov v ključnih sektorjih, kot sta 
gradbeništvo in promet; s tem v zvezi 
poudarja, da je najbolj obetavno področje 
ukrepanja povezano z obnovo obstoječih 
stavb, da bi se potrošnja energije v 
svetovnem merilu do leta 2050 zmanjšala 
za 80 % v tem sektorju; ponovno 
poudarja, da bi morale biti do konca leta 
2020 vse nove stavbe skoraj energetsko 
neodvisne; nadalje poziva k okrepitvi in 
hitrem sprejemu ter izvajanju ukrepov na 
področju okolju prijaznega oblikovanja in 
označevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 165
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti dviganju ravni 
razumevanja javnosti ter ravni pristojnosti 
vseh poklicnih akterjev pri izvajanju 
energijske učinkovitosti v vseh fazah 
(ocenjevanje obstoječe energijske 
uspešnosti, oblikovanje in izvajanje rešitev 
energijske učinkovitosti, energetsko 
učinkovito delovanje in vzdrževanje);
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Or. en

Predlog spremembe 166
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poudarja, da je bistveno nameniti 
večjo pozornost porabi energije, da bo
preoblikovanje energijskega sistema 
postalo resničnost; poudarja, da je treba 
večji pomen pripisati upravljanju na 
strani povpraševanja, da se zagotovi 
uporabo tehnologij in sistemov pri 
končnih uporabnikih ter tako doseči 
stroškovno dosegljiv in vzdržen energijski 
prehod za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 167
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po
modernizaciji obstoječe energetske 
infrastrukture in izgradnji nove 
energetske infrastrukture, vključno z 
oblikovanjem pametne in prilagodljive 
infrastrukture – vključno s pametnimi 
omrežji in inteligentnimi števci – ter 
načrtovanju popolnoma integriranega 
omrežja, med drugim za povečanje 
dostopnosti nizkoogljičnih energetskih
virov, katerih dostopnost se trenutno v EU
šele načrtuje; poleg tega opozarja, da je 
treba nujno vzpostaviti mehanizme, ki 
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bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. pl

Predlog spremembe 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi, 
zlasti pametna omrežja (vključno z
inteligentnimi števci) ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo vseh lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poudarja, 
da se stroškovno optimalne politike 
razlikujejo glede na vzorec povpraševanja, 
možnosti dobave, geografske značilnosti 
in gospodarski kontekst na lokalni ravni;
poleg tega opozarja, da je treba nujno 
vzpostaviti stabilne in predvidljive 
regulatorne okvire ter mehanizme, ki bodo 
omogočili financiranje infrastrukturnih 
projektov skupnega interesa iz sredstev 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi,
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –

10. poudarja nujno potrebo po pametni in 
prilagodljivi energetski infrastrukturi –
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vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

vključno s pametnimi omrežji,  in 
inteligentnimi števci, prilagodljivimi 
rezervnimi zmogljivostmi z nizkimi 
emisijami – ter načrtovanju popolnoma 
integriranega omrežja, med drugim za 
povezavo lokalnih in bolj oddaljenih virov 
obnovljive energije v EU, kot se je 
izkazalo za potrebno; poleg tega opozarja, 
da je treba nujno vzpostaviti mehanizme za 
oblikovanje tržnih mehanizmov v EU, ki 
bodo spodbudili prilagodljivo povečevanje 
rezervnih zmogljivosti in omogočili 
financiranje infrastrukturnih projektov 
skupnega interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), 
Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega evropskega
omrežnega sistema, med drugim za 
povezavo hitro rastočih virov obnovljive 
energije v EU ter nove uporabe in 
shranjevanja električne energije (kot so 
električna vozila); poleg tega opozarja, da 
je treba nujno vzpostaviti mehanizme, ki 
bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU v skladu s 
smernicami za energetsko infrastrukturo 
in instrumentom za povezovanje Evrope;

Or. en



AM\913063SL.doc 91/137 PE496.406v01-00

SL

Predlog spremembe 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
da se omogoči integracija posameznih 
mikroproizvodnih enot in državljanom 
omogoči, da presežek energije vrnejo v 
omrežje; poleg tega opozarja, da je treba 
nujno vzpostaviti mehanizme, ki bodo 
omogočili financiranje infrastrukturnih 
projektov skupnega interesa iz sredstev 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 172
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU v skladu z jasnimi 
in preglednimi merili ter ob izogibanju 
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izkrivljanja konkurence;

Or. de

Predlog spremembe 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in programi 
za odziv na povpraševanje, ki se 
osredotočajo na prihranke energije in 
koristi potrošnikov – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 174
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU 
ter novih električnih uporab (kot so 
električna ali hibridna vozila, ki se polnijo 



AM\913063SL.doc 93/137 PE496.406v01-00

SL

mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

preko električne vtičnice), kot se je 
izkazalo za potrebno; poleg tega opozarja, 
da je treba nujno vzpostaviti mehanizme, ki 
bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 175
Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
zlasti pametna omrežja, inteligentne 
števce, shranjevanje energije in 
infrastruktura CO2 (vključno z 
zajemanjem in skladiščenjem ogljika ter 
zajemanjem in uporabo ogljika) – ter 
načrtovanju popolnoma integriranega 
omrežja, med drugim za povezavo lokalnih 
in bolj oddaljenih virov obnovljive energije 
v EU, kot se je izkazalo za potrebno; poleg 
tega opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 176
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni, prilagodljivi in dinamični
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vključno s pametnimi omrežji in
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

infrastrukturi – vključno s pametnimi 
omrežji, inteligentnimi števci in ustreznim 
sistemom rezervne moči – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. sl

Predlog spremembe 177
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci, orodji za upravljanje 
informacij in virtualne električne centrale
– ter načrtovanju popolnoma integriranega 
omrežja, med drugim za povezavo lokalnih 
in bolj oddaljenih virov obnovljive energije 
v EU, kot se je izkazalo za potrebno; poleg 
tega opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 178
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 10



AM\913063SL.doc 95/137 PE496.406v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi električni in 
plinski infrastrukturi – vključno s 
pametnimi omrežji in inteligentnimi števci 
– ter načrtovanju popolnoma integriranega 
omrežja, med drugim za povezavo lokalnih 
in bolj oddaljenih virov obnovljive energije 
v EU, kot se je izkazalo za potrebno; poleg 
tega opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje 
infrastrukturnih projektov skupnega 
interesa iz sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 179
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili 
financiranje infrastrukturnih projektov 
skupnega interesa iz sredstev EU;

10. poudarja nujno potrebo po novi, 
pametni in prilagodljivi infrastrukturi –
vključno s pametnimi omrežji in 
inteligentnimi števci – ter načrtovanju 
popolnoma integriranega omrežja, med 
drugim za povezavo lokalnih in bolj 
oddaljenih virov obnovljive energije v EU, 
kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega 
opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili 
sofinanciranje infrastrukturnih projektov 
skupnega interesa iz sredstev EU;

Or. en

Obrazložitev

Sofinanciranje, ne samo financiranje s strani EU bo zagotovilo visoko učinkovitost in trajnost 
projektov.
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Predlog spremembe 180
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja potrebo po takojšnjih 
ukrepih, da zagotovi stalnost oskrbe z 
energijo, poveča gotovost vlagateljev in 
minimizira ozka grla; zamude ne bodo 
samo povečale stroškov, temveč bodo tudi 
zakasnile razvoj potrebnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 181
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva EU, naj spodbudi integracijo 
sektorja ogrevanja in hlajenja na poti v 
nizkoogljični energetski sistem do leta 
2050.

Or. en

Predlog spremembe 182
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. opozarja na dejstvo, da milijoni 
državljanov EU trpijo zaradi energetske 
revščine in poziva Komisijo, naj pospeši 
prehod na nizkoogljično, energijsko 
učinkovito gospodarstvo z mehanizmi tako 
na strani ponudbe kot povpraševanja, ki 
bodo spodbudili splošno spremembo 
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navad glede porabe energije;

Or. en

Predlog spremembe 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja pomen visoke ravni 
energijske učinkovitosti za doseganje 
energetske varnosti in ciljev na področju 
zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida ter 
pozitivnih učinkov na konkurenčnost EU, 
vodstvo na industrijskem področju, nova 
delovna mesta, energijsko neodvisnost in 
cene energije; poudarja potrebo po 
doseganju 20-odstotnega cilja glede 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in 
določanju zavezujočih vmesnih ciljev do 
leta 2030, 2040, da se doseže 40 % do leta 
2050; priporoča, da se hkrati s 
povečevanjem energetske učinkovitosti 
preuči vse korake in zainteresirane strani 
na strani ponudbe in povpraševanja (med 
drugim: proizvodnjo, preoblikovanje, 
prehod, distribucijo in potrošnjo na vseh 
ravneh);

Or. en

Predlog spremembe 184
Rolandas Paksas
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva EU, naj preuči celovito 
integracijo sektorja ogrevanja in hlajenja 
na poti v nizkoogljični energetski sistem 
do leta 2050; ugotavlja, da ta sektor 
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predstavlja 45 % končne potrošnje 
energije v Evropi, in da je potrebno boljše 
razumevanje pomembne vloge ogrevanja 
in hlajenja pri vzpostavitvi 
nizkoogljičnega energetskega sistema; 
zato poziva Komisijo, naj zbere zahtevane 
podatke, ki odražajo vire ter uporabo 
ogrevanja in hlajenja ter distribucijo 
toplotne energije različnim skupinam 
končnih potrošnikov (na primer 
stanovanjska, industrijska, terciarna);

Or. en

Predlog spremembe 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da si je za dolgoročno 
doseganje popolne dekarbonizacije oskrbe 
z električno energijo v EU treba 
prizadevati za tesnejše povezovanje s 
sosednjimi državami in regijami, kot so 
Norveška, Švica in Južno Sredozemlje; 
poudarja, da lahko razvoj bistvenih 
obnovljivih virov energije v teh regijah 
koristi Evropi pri zadovoljevanju 
lokalnega povpraševanja in pri razvoju 
omrežnih medsebojnih povezav na 
daljavo, kar je omejen odstotek 
povpraševanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 186
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da ta sektor predstavlja 45 
% končne potrošnje energije v Evropi, in 
da je potrebno boljše razumevanje 
pomembne vloge ogrevanja in hlajenja pri 
vzpostavitvi nizkoogljičnega energetskega 
sistema; poziva Komisijo in države 
članice, naj dodelijo več sredstev lokalnim 
energetskim infrastrukturam, kot so 
daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki 
prinašajo učinkovite, nizkoogljične rešitve 
ali rešitve brez ogljika, ki bodo 
nadomestile uvoz in evropsko 
izmenjavo/prenos električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 187
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. se strinja s stališčem v energetskem 
načrtu do leta 2050, da je treba nujno 
opredeliti smernice političnega okvira po 
letu 2020 ter spodbuja Evropsko komisijo, 
naj na podlagi omenjenega načrta ter 
kasnejših sporočil o notranjem 
energetskem trgu in obnovljivih virih 
energije, predloži sporočilo o skladnem 
političnemu okviru do leta 2030 pred 
koncem sedanjega mandata Evropske 
komisije in Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 188
Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je na evropski, 
nacionalni in lokalni ravni potreben 
integriran pristop, ki vključuje morebitne 
prihranke pri oskrbi z energijo in sektor 
končnih porabnikov; meni, da je treba pri 
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
večjo pozornost nameniti sektorju 
ogrevanja in hlajenja; nadalje ugotavlja, 
da morajo lokalne zainteresirane strani 
igrati ključno vlogo pri izvajanju vizije 
nizkih emisij ogljika ter spodbujanju 
lokalnega, integriranega pristopa k 
energiji;

Or. en

Predlog spremembe 189
Adina-Ioana Vălean
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba večjo pozornost 
nameniti uporabi energije, da se zagotovi 
dekarbonizacija energetske podobe; zato 
poudarja, da je treba večji pomen pripisati 
upravljanju na strani povpraševanja, da 
se zagotovi uporabo tehnologij in sistemov 
pri končnih uporabnikih ter tako doseči 
stroškovno dosegljiv in vzdržen energijski 
prehod za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 190
Edit Herczog, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da so EU in nacionalni 
finančni potencial skupaj s proračunskimi 
in investicijskimi politikami EU predpogoj 
za oblikovanje nove energetske 
infrastrukture v Evropi, pri čemer se 
upoštevajo stroški nove izgradnje in 
stroški razgradnje zastarelih naprav ter 
okoljska in socialna obnova regij;

Or. en

Predlog spremembe 191
Vicky Ford, Giles Chichester
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je prepričan, da bodo nadaljnje 
raziskave in razvoj, povezan z energijo, 
spremembo obnašanja, upravljanjem 
povpraševanja in izboljšavami pri 
shranjevanju energije bistveno prispevale 
k znatni dekarbonizaciji mešanice 
energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi morala imeti EU 
strategijo za največji sektor porabe 
električne energije, saj ogrevanje in 
hlajenje predstavlja 40 % primarne 
porabe energije in 36 % emisij 
ogljikovega dioksida;
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Or. en

Predlog spremembe 193
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava, da so bili cilji na področju 
obnovljivih virov energije uspešni in 
poziva države članice, naj izvajajo stabilne 
politike, da dosežejo svoje cilje do leta 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 194
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. se strinja s Komisijo, da sta 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije bistvenega pomena za 
dekarbonizacijo; vendar opozarja na 
zavezujoč sklep energetskega načrta, ki 
obravnava elektrifikacijo ogrevanja kot 
neposredno rešitev za dekarbonizacijo 
gospodarstva EU; ugotavlja, da lahko 
hitro dostopne rešitve na področju 
obnovljivih virov energije (geotermalna 
energija, biomasa, vključno z biološko 
razgradljivimi odpadki, sončna energija in 
vodni/aerotermalni viri) v kombinaciji z 
ukrepi na področju energijske 
učinkovitosti, vključno s soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter uporabo 
(industrijske) odpadne toplote, 
dekarbonizirajo celotno povpraševanje po 
toploti do leta 2050 na bolj stroškovno 
učinkovit način, pri čemer rešujejo 
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vprašanje energetske revšščine, ki se zlasti 
osredotoča na ogrevanje v družbah EU;

Or. en

Predlog spremembe 195
Rolandas Paksas
Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. se strinja s Komisijo, da sta 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije bistvenega pomena za 
dekarbonizacijo; vendar opozarja na 
zavezujoč sklep energetskega načrta, ki 
obravnava elektrifikacijo ogrevanja kot 
neposredno rešitev za dekarbonizacijo 
gospodarstva EU; ugotavlja, da lahko 
hitro dostopne rešitve na področju 
obnovljivih virov energije (geotermalna 
energija, biomasa, vključno z biološko 
razgradljivimi odpadki, sončna energija in 
vodni/aerotermalni viri) v kombinaciji z 
ukrepi na področju energijske 
učinkovitosti, vključno s soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter uporabo 
(industrijske) odpadne toplote, 
dekarbonizirajo celotno povpraševanje po 
toploti do leta 2050 na bolj stroškovno 
učinkovit način, pri čemer rešujejo 
vprašanje energetske revšščine, ki se zlasti 
osredotoča na ogrevanje v družbah EU;

Or. en

Predlog spremembe 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. priznava, da se jedrska energija sedaj 
uporablja kot pomemben energetski vir z 
nizkimi emisijami ogljika; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za boljše 
sprejemanje jedrske energije v javnosti, 
pri čemer naj uporabi nedavne rezultate 
testov izjemnih situacij na področju 
jedrske energije;

Or. en

Predlog spremembe 197
Rolandas Paksas
Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poudarja, da so lokalne 
zainteresirane strani ključne za izvajanje 
resnično uspešne vizije nizkih emisij 
ogljika ter spodbujanje integriranega 
pristopa k energiji, ki obsega morebitne 
prihranke pri oskrbi z energijo in sektor 
končnih uporabnikov; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj podprejo 
načrtovanje in dodeljevanje več sredstev 
lokalnim energetskim infrastrukturam za 
ogrevanje in hlajenje, ki prinašajo 
učinkovite, nizkoogljične rešitve ali rešitve 
brez ogljika, ki bodo nadomestile uporabo 
(uvoženih) fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 10d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. vztraja, da je treba bolj prednostno 
obravnavati upravljanje povpraševanja, 
da bi zagotovili vzpostavitev tehnologij in 
sistemov pri končnem uporabniku in s 
tem dosegli dekarbonizacijo po ceni, ki je 
dostopna in vzdržna za družbo. 

Or. en

Predlog spremembe 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Pododstavek 2a (novo) (po odstavku 10)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energijska učinkovitost

Or. en

Predlog spremembe 200
Gaston Franco
Predlog resolucije
Pododstavek 2a (novo) (po odstavku 11)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energijska učinkovitost

Or. en

Predlog spremembe 201
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 10e

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energijska učinkovitost
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10e. poudarja, da je energijska 
učinkovitost bistven sestavni del rasti in 
konkurenčnosti EU; poudarja, da vsi 
scenariji dekarbonizacije kažejo, da je 
energijska učinkovitost ključni dejavnik 
za zagotovitev nemotenega prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo; je prepričan, 
da bi se moral premik k večji energijski 
učinkovitosti osredotočiti tudi na porabo 
primarne energije, vključno s 
transformacijo, prenosom, distribucijo in 
oskrbo, ter porabo industrije, stavb in 
gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 10f (novo) (po novem podnaslovu Energijska učinkovitost)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10f. poudarja, da je energijska 
učinkovitost za Evropo zelo stroškovno 
učinkovit način za uresničitev svojih 
energetskih, podnebnih in gospodarskih 
ciljev; opozarja na ogromni potencial, ki 
ga ima energijska učinkovitost za 
omejevanje naše odvisnosti od uvožene 
energije ina za oživitev gospodarstva; 
priznava, da bi prehod na bolj energijsko 
učinkovito gospodarstvo pospešil širjenje 
inovativnih tehnoloških rešitev in izboljšal 
konkurenčnost industrije v Uniji, povečal 
gosopdarsko rast in ustvaril kvalitetna 
delovna mesta v številnih sektorjih, ki so 
povezani z energijsko učinkovitostjo; je 
prepričan, da bi se moral premik k večji 
energijski učinkovitosti osredotočiti tudi 
na porabo primarne energije, vključno s 
transformacijo, prenosom, distribucijo in 
oskrbo, ter porabo industrije, stavb in 
gospodinjstev; priporoča, da države 
članice vključijo cilje glede energijske 
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učinkovitosti v več področij politike, da 
izvedejo sistematično analizo potenciala 
energetskih prihrankov ključnih 
sektorjev, kot so stavbe in promet, in 
razvijejo čvrste načrte političnih ukrepov, 
da bi uresničili ta potencial;

Or. en

Predlog spremembe 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 10g (novo) (po novem podnaslovu Energijska učinkovitost)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10g. poudarja, da mora biti osrednji 
element dolgoročne energetske strategije 
EU zmanjšanje rabe energije v stavbah; 
opozarja, da so zato obstoječe stavbe v 
vseh državah EU zaradi nizke energijske 
učinkovitosti najbolj obetavno področje 
delovanja; opozarja, da so tehnologije za 
varčevanje z energijo na tem področju 
dobro razvite in da so ovire za izkoriščanje 
tega ogromnega potencial pretežno 
netehnične narave; poziva države članice , 
naj razvijejo nacionalne načrte za 
sprostitev tega potenciala, s čimer bodo 
njihovim gospodarstvom zagotovile 
ustrezen pravni in finančni okvir, 
vključno z vmesnimi mejniki, poudarja, da 
je treba povečati sedanjo hitrost prenove 
stavb in znatno okrepiti povprečni obseg 
prenov, da bi EU omogočili zmanjšanje 
porabe energije obstoječega stavbnega 
fonda za 80 % do leta 2050 v primerjavi z 
letom 2010;

Or. en

Predlog spremembe 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 10h (novo) (po novem podnaslovu Energijska učinkovitost)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10h. priznava, da nedavno sprejeta
direktiva o energijski učinkovitosti od 
držav članic zahteva vzpostavitev 
dolgoročnih strategij obnove nacionalnih 
fondov javnih in zasebnih stavb; poudarja 
pomen zagotavljanja trdnega okvira EU 
za pomoč državam članicam, da bodo ti 
dolgoročni načrti čimbolj ambiciozni;

Or. en

Predlog spremembe 205
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 10 i (novo) (za podnaslovom Obnovljivi viri energije)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10i. poudarja, da vlaganje v energetsko 
infrastrukturo in tehnologije obnovljivih 
virov preprečuje dražja dolgoročna 
vlaganja in učinke vezanosti; glede tega 
poudarja, da je potrebno hitro ukrepanje 
za določitev, kakšen politični okvir bi 
potrebovali po letu 2020; poziva Evropsko 
komisijo, naj čimprej predstavi sporočilo o 
skladnem in stabilnem političnem okviru 
2030;

Or. nl

Predlog spremembe 206
Sabine Wils, Marisa Matias
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
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ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi 
s tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi,
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi
podpornih shem z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo
tržnih neuspehov;

ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov, ob tem pa 
upošteva, da so v državah članicah 
potrebni različni pristopi za nadaljevanje 
po letu 2020; spodbuja države članice, naj 
si skupaj prizadevajo optimizirati 
učinkovitost uporabe večjega deleža 
obnovljivih virov energije; v zvezi s tem 
poudarja pomembno posredniško vlogo 
Komisije; poudarja, da se bodo obnovljivi 
viri dolgoročno premaknili v ospredje 
mešanice energetskih virov v Evropi, v 
skladu s premikom od razvoja tehnologij k 
serijski proizvodnji in uporabi, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter postali bolj konkurenčni;
poudarja, da so zaradi spremenljivosti 
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bodo upoštevale 
koristi prehoda na obnovljive vire 
energije, ki se bodo pojavile v drugih 
sektorjih, na primer zmanjšanje 
pojavnosti kroničnih bolezni zaradi 
zmanjšane onesnaženosti zraka; poudarja 
potrebo po nadaljevanju podpornih shem
za posebne tehnologije z doseganjem 
konkurenčnosti dobavnih verig ter 
odpravo izkrivljanj trga fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bo več naložb 
uresničenih tam, kjer bodo najbolj 
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produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi,
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic;
poudarja, da je pomembno oblikovati 
cilje, saj se je pravno zavezujuči cilj 20 % 
že izkazal kot uspešen in bo verjetno 
presežen v skoraj vseh državah članicah; 
zato zahteva zavezujoči cilj 45 % do leta 
2030 in ambiciozne okvirne cilje (70 %) 
do leta 2040 in (95 %) do leta 2050,
poudarja pomembno spodbujevalno, 
usklajevalno in finančno podporno vlogo
EU; poudarja, da se bodo obnovljivi viri 
dolgoročno premaknili v ospredje 
mešanice energetskih virov v Evropi, v 
skladu s premikom od razvoja tehnologij k 
serijski proizvodnji in uporabi, v majhnem 
in v velikem obsegu, s povezovanjem 
lokalnih in bolj oddaljenih virov, ter od 
subvencioniranih do konkurenčnih virov;
poudarja, da so zaradi spremenljivosti 
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bi poskrbele za 
tesnejše povezovanje na trgu; poudarja
pomen stabilnih regulativnih okvirov za 
spodbujanje investicij, tako na ravni EU 
kot na ravni držav članic, poudarja
potrebo po poenostavitvi upravnih 
postopkov ter stabilnih in učinkovitih
podpornih shemah, ki jih je mogoče s 
časom prilagoditi ter jih ukiniti z 
dozorevanjem tehnologij in dobavnih verig 
ter odpravo tržnih neuspehov;

Or. en

Predlog spremembe 208
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
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države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi
naraščajoče uporabe obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za prilagoditev trgov tej 
realnosti in tesnejše povezovanje na trgu, 
zlasti z zagotavljanjem fleksibilnosti in 
storitev za stabilnost omrežnega sistema;
poudarja potrebo po prilagoditvi podpornih 
shem individualnim značilnostim 
nacionalnih trgov in tehnologij in njihovi 
ukinitvi, ko tehnologije in dobavne verige 
dozorijo in lahko tekmujejo, ko so 
odpravljeni tržni neuspehi in ustrezno 
upoštevani stranski učinki; meni, da so 
stabilne in zanesljive podporne sheme 
bistvenega pomena za preprečevanje 
netrajnostnega razvoja trga, pri čemer se 
zaveda, da nenadne in retroaktivne 
spremembe spodkopavajo zaupanje 
vlagateljev v ta sektor;

Or. en

Predlog spremembe 209
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo za 
intenzivnejšo uporabo mehanizmov 
sodelovanja iz direktive o obnovljivih virih 
energije, da bi izboljšali stroškovno 
učinkovitost uporabe večjega deleža 
obnovljivih virov energije ter zagotovijo, 
da bodo naložbe uresničene tam, kjer bodo 
najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav 
članic; v zvezi s tem poudarja pomembno 
posredniško vlogo Komisije in pozdravlja 
oblikovanje smernic za trgovanje z 
obnovljivimi viri energije, ki jih je 
napovedala Komisija; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da bi bilo 
treba prihodnje okvirne pogoje oblikovati 
tako, da bodo podpirali tesnejše 
povezovanje sistema in trga obnovljivih 
virov energije; poudarja potrebo po 
postopni ukinitvi podpornih shem z 
dozorevanjem tehnologij in dobavnih verig 
ter odpravo tržnih neuspehov;

Or. de

Predlog spremembe 210
Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
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ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in 
uporabi, z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so 
zaradi spremenljivosti obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

Or. en

Predlog spremembe 211
Fiona Hall, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno
pomemben bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo izvedbo naložb, da
se bodo znižali stroški; v zvezi s tem 
poudarja pomembno posredniško vlogo 
Komisije; poudarja, da se bodo obnovljivi 
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s tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

viri dolgoročno premaknili v ospredje 
mešanice energetskih virov v Evropi, v 
skladu s premikom od razvoja tehnologij k 
serijski proizvodnji in uporabi, z majhnega 
na velik obseg, s povezovanjem lokalnih in 
bolj oddaljenih virov, ter od 
subvencioniranih do konkurenčnih virov;
poudarja, da so zaradi spremenljivosti 
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike in strukture 
energetskega trga, ki bi poskrbele za 
tesnejše povezovanje na trgu; poziva k 
odpravi tržnih pomanjkljivosti, kot so 
regulirane cene, tržna koncentracija in 
subvencije za fosilna goriva, ter k reformi 
trgov, ki so bili prvotno oblikovani za 
konvencionalne pasovne tehnologije in 
njihovi prilagoditvi spremenljivim
obnovljivim virom; poudarja potrebo po 
postopni ukinitvi podpornih shem na 
pregleden način z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;

Or. en

Predlog spremembe 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
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obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov; opozarja na pomen trajnostne 
proizvodnje bioloških virov obnovljive 
energije, na primer lesa, v nizkoogljični 
družbi in v proizvodnji nizkoogljične 
energije; opozarja, da ima lahko še zlasti 
decentralizirana proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov ključno vlogo pri razvoju 
podeželskih območij in zaposlovanju v 
njih; 

Or. fi

Predlog spremembe 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
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ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov; Poudarja pa, da imajo 
retroaktivne spremembe podpornih shem 
škodljiv učinek na zaupanje vlagateljev in 
zato povečujejo tveganja za investicije v 
obnovljive vire energije in njihove stroške;

Or. en

Predlog spremembe 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
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virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
zato poudarja pomen iskanja najboljše 
rešitve za vključevanje obnovljivih virov 
energije z uravnoteženjem električnega 
omrežja z dinamičnimi in okoljsko 
občutljivimi tehnologijami za proizvodnjo 
energije; poudarja potrebo po postopni 
ukinitvi podpornih shem z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;

Or. en

Predlog spremembe 215
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe v 
EU uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic; poudarja, da bodo 
obnovljivi viri dolgoročno postali 
pomembni in se premaknili v ospredje 
mešanice energetskih virov v Evropi, v 
skladu s premikom od razvoja tehnologij k 
serijski proizvodnji in uporabi, z majhnega 
na velik obseg, s povezovanjem lokalnih in 
bolj oddaljenih virov, ter od 
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potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

subvencioniranih do konkurenčnih virov;
poudarja, da so zaradi spremenljivosti 
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bi poskrbele za 
tesnejše povezovanje na trgu; poudarja 
potrebo po postopni ukinitvi podpornih 
shem z dozorevanjem tehnologij in 
dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

Or. pl

Predlog spremembe 216
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice in njihove regije, naj si 
skupaj prizadevajo optimizirati stroškovno 
učinkovitost uporabe večjega deleža 
obnovljivih virov energije ter zagotovijo, 
da bodo naložbe uresničene tam, kjer bodo 
najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav 
članic; v zvezi s tem poudarja pomembno 
posredniško vlogo Komisije; poudarja, da 
se bodo obnovljivi viri dolgoročno 
premaknili v ospredje mešanice 
energetskih virov v Evropi, v skladu s 
premikom od razvoja tehnologij k serijski 
proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik 
obseg, s povezovanjem lokalnih in bolj 
oddaljenih virov, ter od subvencioniranih 
do konkurenčnih virov; poudarja, da so 
zaradi spremenljivosti obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
ugotavlja, da nedobrodošla konkurenca 
med različnimi nacionalnimi sistemi 
subvencij ovira razvoj obnovljivih virov 
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neuspehov; energije; zato poudarja, da je zaželena 
boljša usklajenost podpornih 
shem;poudarja potrebo po postopni 
ukinitvi podpornih shem z dozorevanjem
in porajajočo se konkurenčnostjo
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;

Or. nl

Predlog spremembe 217
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav 
članic; v zvezi s tem poudarja pomembno 
posredniško vlogo Komisije; poudarja, da 
se bodo obnovljivi viri dolgoročno 
premaknili v ospredje mešanice 
energetskih virov v Evropi, v skladu s 
premikom od razvoja tehnologij k serijski 
proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik 
obseg, s povezovanjem lokalnih in bolj 
oddaljenih virov, ter od subvencioniranih 
do konkurenčnih virov; poudarja, da so na 
zrelih trgih z visokim deležem obnovljivih 
virov, zaradi spremenljivosti zrelih
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bi poskrbele za 
tesnejše povezovanje na trgu; poudarja 
potrebo po postopni ukinitvi podpornih 
shem na teh trgih z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;
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Or. en

Predlog spremembe 218
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k energetski
politiki obnovljivih energetskih virov;
spodbuja države članice, naj si še naprej
skupaj prizadevajo optimizirati stroškovno 
učinkovitost uporabe večjega deleža 
obnovljivih virov energije ter zagotovijo, 
da bodo naložbe uresničene tam, kjer bodo 
najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav 
članic; v zvezi s tem poudarja pomembno 
posredniško vlogo Komisije; poudarja, da 
se bodo obnovljivi viri dolgoročno 
premaknili v ospredje mešanice 
energetskih virov v Evropi, v skladu s 
premikom od razvoja tehnologij k serijski 
proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik 
obseg, s povezovanjem lokalnih in bolj 
oddaljenih virov, ter od subvencioniranih 
do konkurenčnih virov; poudarja, da so 
zaradi spremenljivosti obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za večji tržni delež; poudarja 
potrebo po postopni ukinitvi podpornih 
shem, ko bodo tehnologije in dobavne 
verige dozorele in postale konkurenčne, 
ko bodo tržne nepopolnosti odpravljene in 
spremenljivi obnovljivi viri vključeni v 
energetske trge;

Or. en

Predlog spremembe 219
Romana Jordan
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po postopni ukinitvi
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; 
poudarja potrebo po vnaprejšnji časovni 
omejitvi podpornih shem z dozorevanjem 
tehnologij in dobavnih verig ter odpravo 
tržnih neuspehov;

Or. sl

Predlog spremembe 220
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno
ključen bolj evropski pristop k politiki
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno
ključna politika obnovljivih energetskih 
virov; spodbuja države članice, naj si 



PE496.406v01-00 122/137 AM\913063SL.doc

SL

države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

skupaj prizadevajo optimizirati stroškovno 
učinkovitost uporabe večjega deleža 
obnovljivih virov energije ter zagotovijo, 
da bodo naložbe uresničene tam, kjer bodo 
najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav 
članic; poudarja, da se bodo obnovljivi viri 
dolgoročno premaknili v ospredje 
mešanice energetskih virov v Evropi, v 
skladu s premikom od razvoja tehnologij k 
serijski proizvodnji in uporabi, z majhnega 
na velik obseg, s povezovanjem lokalnih in 
bolj oddaljenih virov, ter od 
subvencioniranih do konkurenčnih virov;
poudarja, da so zaradi spremenljivosti 
obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bi poskrbele za 
tesnejše povezovanje na trgu; poudarja 
potrebo po odpravi podpornih shem z 
dozorevanjem tehnologij in dobavnih verig 
ter odpravo tržnih neuspehov;

Or. nl

Predlog spremembe 221
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
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vlogo Komisije; poudarja, da se bodo 
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 
spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

vlogo Komisije; poudarja, da bodo 
obnovljivi viri dolgoročno postali 
pomembnejša sestavina mešanice 
energetskih virov v Evropi, v skladu s 
premikom od razvoja tehnologij k serijski 
proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik 
obseg, s povezovanjem lokalnih in bolj 
oddaljenih virov, ter od subvencioniranih 
do konkurenčnih virov; poudarja, da so 
zaradi spremenljivosti obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

Or. ro

Predlog spremembe 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da se bodo
obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v 
Evropi, v skladu s premikom od razvoja 
tehnologij k serijski proizvodnji in uporabi, 
z majhnega na velik obseg, s 
povezovanjem lokalnih in bolj oddaljenih 
virov, ter od subvencioniranih do 
konkurenčnih virov; poudarja, da so zaradi 

11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno 
ključen bolj evropski pristop k politiki 
obnovljivih energetskih virov; spodbuja 
države članice, naj si skupaj prizadevajo 
optimizirati stroškovno učinkovitost 
uporabe večjega deleža obnovljivih virov 
energije ter zagotovijo, da bodo naložbe 
uresničene tam, kjer bodo najbolj 
produktivne in učinkovite, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s 
tem poudarja pomembno posredniško 
vlogo Komisije; poudarja, da bi se 
obnovljivi viri dolgoročno lahko
premaknili v ospredje mešanice 
energetskih virov v Evropi, v skladu s 
premikom od razvoja tehnologij k serijski 
proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik 
obseg, s povezovanjem lokalnih in bolj 
oddaljenih virov, ter od subvencioniranih 
do konkurenčnih virov; poudarja, da so 
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spremenljivosti obnovljivih virov energije 
potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

zaradi spremenljivosti obnovljivih virov 
energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu;
poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij 
in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

Or. en

Predlog spremembe 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je za popolno 
dolgoročno dekarbonizacijo preskrbe z 
energijo v EU potrebno tesnejše 
sodelovanje s sosednjimi državami in 
regijami kot so Norveška, Švica in južno 
Sredozemlje; poudarja, da ima Evropa 
lahko korist od razvoja obnovljivih virov 
energije v teh regijah za zadovoljevanje 
lokalnega povpraševanja in, z izgradnjo 
povezovalnih omrežij na dolge razdalje, 
določenega odstotka povpraševanja v EU; 
ugotavlja, da bo večje število povezav 
omogočilo državam članicam izvoz in 
uvoz električne energije iz obnovljivih 
virov za zagotovitev zanesljive preskrbe z 
energijo in za izravnavo spremenljivih 
virov električne energije, kot je veter; v 
zvezi s tem povezava z Norveško 
predstavlja za EU posebno prednost, ker 
omogoča dostop do pomembnih 
zmogljivosti za hranjenje električne 
energije, ki jih imajo norveški vodni viri;

Or. en

Predlog spremembe 224
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da so jasne politične zaveze 
za okvir po letu 2020 bistvene za zaupanje 
vlagateljev, za promocijo energetskih 
inovacij, ki so ključne za zagotovitev 
razvoja različnih tehnologij obnovljivih 
virov energije in varčevanja z energijo, 
kar bo EU do leta 2050 omogočilo prehod 
na gospodarstvo, ki bo skoraj v celoti 
temeljilo na obnovljivih virih energije, in 
za ustvarjanje novih delovnih mest; meni, 
da so izhodiščni cilji pri obnovljih virih 
energije dokazano spodbudili gospodarski 
razvoj in vodilno vlogo industrije na
globalnih trgih; zato poziva, da se določi 
zavezujoči cilj, ki predvideva 45 % 
energije iz obnovljivih virov do leta 2030 
ter da se mejniki za 2040 in 2050 določijo 
najmanj na ravni 70 % in 95 %; 

Or. en

Predlog spremembe 225
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja na vlogo projektov, kot so 
Desertec in uporaba obnovljivih virov 
energije v sosednjih regijah; poudarja 
potencial projekta 'Helios' za prenos 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov, iz jugovzhodne Evrope v 
srednjo Evropo ter nadaljnjo širitev vetrne 
energije v Severnem morju in drugih 
regijah; poudarja, da je treba možnost 
uvoza električne energije iz obnovljivih 
virov iz sosednjih držav dopolniti s 
spodbujanjem in omogočanjem razvoja 
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obnovljivih in nizkoogljičnih virov 
energije, na primer v južnem Sredozemlju 
in na območju Severnega morja, ter z 
večjim številom povezav znotraj evropskih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 226
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja na podlagi spoznanj 
energetskega načrta za leto 2050, da je 
zelo pomembno čimprej dobiti jasno 
politično odločitev o pristopu po letu 
2020; ob upoštevanju rezultatov presoje 
vplivov strategije o obnovljivih virih 
energije in izkušenj podnebnega in 
energetskega svežnja, poziva Komisijo, da 
oceni družbene, okoljevarstvene in 
ekonomske prednosti cilja po letu 2020 na 
področju obnovljivih virov energije, in da 
pripravi temeljito analizo medsebojnega 
vplivanja različnih političnih 
instrumentov, ki se opira na nadaljevanje 
strategije Evropa 2020 in podnebne cilje 
EU za leto 2050;

Or. de

Predlog spremembe 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je v zdajšnjih 
tehnoloških pogojih, ki zahtevajo 
vzdrževanje rezerv konvencionalnih 
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energetskih virov v stanju pripravljenosti, 
pri številnih obnovljivih virih energije 
nemogoče zagotavljati stabilno dobavo 
energije; poziva Komisijo, naj glede tega 
predloži analizo o tem, kako je mogoče 
trajnostno razvijati obnovljive vire 
energije, predvsem pa naj podpre stabilne 
vire energije iz obnovljivih virov; meni, da 
bi bilo treba v primeru manj stabilnih 
energetskih virov opraviti analize 
stroškovne učinkovitosti zagotavljanja 
rezervne električne energije, razvijati pa 
bi bilo treba tudi tehnologije za 
shranjevanje energije,

Or. pl

Predlog spremembe 228
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da imajo cene ključno vlogo 
pri energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih 
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 
energije, pri čemer se poveča tudi tveganje 
energetske revščine in izguba 
konkurenčnosti industrije;
(Premaknjeno s točke 31.)

Or. sl
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Predlog spremembe 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja pomen mikrogeneracije za 
povečanje deleže obnovljivih virov 
energije; poleg tega opozarja na pomen 
mikrogeneracije za povečanje energijske 
učinkovitosti, zagotavljanje preskrbe z 
energijo in vključevanje državljanov v 
rabo lastne energije in boj proti 
podnebnim spremembam; v zvezi s tem 
poudarja potrebo po usklajeni evropski 
strategiji za mikrogeneracijo, ki bo 
vključevala ukrepe za posodobitev 
energetske infrastrukture, zmanjšanje 
zakonodajnih bremen in izmenjavo dobrih 
praks o davčnih spodbudah;

Or. en

Predlog spremembe 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, da za spodbuditev evropske 
konkurenčnosti s spodbujanjem izvoza 
tehnologije obnovljive energije podprejo 
in spodbujajo politike odprtega trga za 
obnovljive dobrine, da bi zagotovili 
odpravo vseh trgovinskih ovir, carinskih 
in necarinskih, vključno z lokalnimi 
zahtevami glede vsebine;

Or. en
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Predlog spremembe 231
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Evropsko komisijo, naj oceni 
koristi podaljšanja ciljev glede obnovljivih 
virov energije na obdobje po letu 2020, 
vključno s cilji do leta 2030, saj bi to 
panogi, v kateri je EU razvila 
konkurenčno prednost, še naprej 
zagotavljalo jasnost glede naložb ter 
podprlo vodilni položaj EU na področju 
tehnologije ter industrijske inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Evropsko komisijo, naj oceni 
koristi podaljšanja ciljev glede obnovljivih 
virov energije na obdobje po letu 2020, saj 
bi tako panogi, v kateri je EU razvila 
konkurenčno prednost, še naprej 
zagotavljalo jasnost glede naložb ter 
podprlo vodilni položaj EU na področju 
tehnologije ter industrijske inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba za obdobje po 
letu 2020 zagotoviti dovolj trden politični 
okvir za tehnologije obnovljivih virov 
energije, vključno s ciljem EU za 
obnovljive vire energije do leta 2030, ki bo 
zagotovil stroškovno učinkovito uporabo 
in tržno integracijo obnovljivih virov 
energije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 234
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba za obdobje po 
letu 2020 zagotoviti dovolj trden politični 
okvir za tehnologije obnovljivih virov 
energije, ki še niso dosegle paritete 
omrežja, z namenom združevanja 
subvencij in njihove kasnejše postopne 
odprave;

Or. en

Predlog spremembe 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da scenariji iz 
energetskega načrta predpostavljajo večji 
delež biogoriv; meni, da bi morala 
Komisija zato podpreti prehod na 
biogoriva tretje generacije, ki temeljijo na 
rastlinskih odpadkih, in pri uvoženih 
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biogorivih uveljaviti podobne pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 11b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da je splošni cilj 
dolgoročne strategije dekarbonizacije tudi 
nadomestiti uvožena fosilna goriva z 
izvozom tehnologij obnovljive energije; v 
zvezi s tem poudarja potrebo, da Evropska 
unija in Evropska komisija podpreta in 
spodbujata politike odprtega trga za 
obnovljive dobrine in storitve, da bi 
zagotovili odpravo vseh trgovinskih ovir, 
carinskih in necarinskih, vključno z 
lokalnimi zahtevami glede vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 237
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 11b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. ugotavlja, da nekateri obnovljivi viri 
energije, kot je geotermalna energija, 
lahko lokalno in neprekinjeno 
zagotavljajo toplotno in električno 
energijo; meni, da ti lokalni energetski 
viri povečujejo energetsko neodvisnost, 
zlasti osamljenih skupnosti; zato poudarja 
pomen podpiranja njihovega razvoja s 
raziskavami in razvojem in inovativnimi 
finančnimi instrumenti;

Or. en
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Predlog spremembe 238
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. meni, da se investicijski model 
energetskega načrta za leto 2050 nagiba k 
temu, da nove naložbe (v obnovljive vire 
energije) pretežno prestavlja na čas po 
letu 2030 in tako močno podcenjuje 
dejanske naložbene potrebe pred letom 
2030 in povečuje tveganje, da se bodo 
izvajali zlasti projekti z visokimi emisijami 
ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 239
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, da za povečanje evropske 
konkurenčnosti s spodbujanjem izvoza 
tehnologije obnovljivih virov energije 
podprejo in spodbujajo globalne politike 
odprtega trga za obnovljive dobrine, da bi 
zagotovili odpravo vseh trgovinskih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson
Predlog resolucije
Odstavek 11c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. priznava, da so bili cilji glede 
obnovljivih virov energije uspešni in bi jih 
bilo treba podaljšati do leta 2030; poziva 
države članice, naj si še naprej 
prizadevajo za uresničitev svojih ciljev do 
leta 2020; je zaskrbljen zaradi vse 
pogostejšega hitrega spreminjanja 
podpornih mehanizmov za obnovljive vire 
energije v državah članicah, zlasti 
retroaktivnih sprememb in zamrznitvi 
podpore; poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja izvajanje direktive o obnovljivih 
virih energije in po potrebi ukrepa; poziva 
države članice, naj zagotovijo stabilne 
okvire za naložbe v obnovljive vire 
energije, vključno s stabilnimi podpornimi 
shemami, ki se redno pregledujejo, ter 
poenostavljene upravne postopke;

Or. en

Predlog spremembe 241
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 11c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poudarja, da so jasne politične zaveze 
za okvir po letu 2020 bistvene za zaupanje 
vlagateljev, za spodbujanje energetskih 
inovacij, ki so ključne za zagotovitev 
razvoja različnih tehnologij za 
omogočanje dolgoročne, stroškovno 
učinkovite dekarbonizacije energetskega 
sektorja, ter za ustvarjanje novih delovnih 
mest in priložnosti za rast; meni, da so 
izhodiščni cilji pri obnovljivih virih 
energije dokazano spodbudili gospodarsko 
rast in mednarodno vodilno vlogo 
industrije na globalnih trgih; zato poziva 
Komisijo, naj predlaga zavezujoči cilj, ki 
predvideva 45 % energije iz obnovljivih 



PE496.406v01-00 134/137 AM\913063SL.doc

SL

virov do leta 2030, vključno z oceno 
gospodarskih, okoljskih in družbenih 
koristi izhodiščnega cilja glede 
obnovljivih virov energije po letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 242
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 11d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. poudarja, da so zaradi vse večjega 
deleža obnovljivih virov energije potrebne 
spremembe politike, ki bi poskrbele za 
prilagoditev trgov tej realnosti in za 
tesnejše povezovanje na trgu; poudarja 
potrebo po prilagoditvi podpornih shem 
značilnostim nacionalnih trgov in 
tehnologij in po njihovi ukinitvi, ko bodo 
tehnologije in dobavne verige dozorele in 
postale konkurenčne, ko bodo tržne 
pomanjkljivosti odpravljene ter ustrezno 
upoštevani stranski učinki; meni, da so 
stabilne in zanesljive podporne sheme 
bistvenega pomena za preprečevanje 
netrajnostnega razvoja trga, pri čemer se 
zaveda, da nenadne in retroaktivne 
spremembe spodkopavajo zaupanje 
vlagateljev v ta sektor; pričakuje smernice 
Komisije o dobrih praksah in izkušnjah, 
pridobljenih s podpornimi shemami, ki 
bodo obravnavale stabilnost, 
predvidljivost in stroškovno učinkovitost; 
poziva Komisijo, naj pripravi jasna 
navodila za izogibanje nenadnim in 
retroaktivnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 11d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. poudarja, da medtem ko so trdni 
dolgoročni okviri za podporo obnovljivim 
virom energije bistveni za povečanje 
zaupanje vlagateljev in tako zmanjšujejo 
ceno kapitala, je mogoče storiti več, da bi 
vlagateljem v obnovljive vire energije 
olajšali dostop do finančnih sredstev, na 
primer s krepitvijo vloge EIB pri 
financiranju obnovljivih virov energije, 
ustanavljanjem nacionalnih zelenih 
investicijskih bank ter olajšanjem dostopa 
dolgoročnim vlagateljem, kot so 
pokojninski skladi in zavarovalnice; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo inovativne instrumente za 
financiranje obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage
Predlog resolucije
Odstavek 11e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11e. opozarja, da ogrevanje in hlajenje 
predstavlja približno 45 % porabe končne 
energije v EU; poudarja vlogo tehnologij 
ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov 
za dekarbonizacijo energetskega sektorja; 
poziva Komisijo, naj razvije akcijski načrt
za ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih 
virov, ki bo vključeval oceno potreb po 
hlajenju in ogrevanju v EU ter primere 
dobre prakse za podporo sektorju; 
ugotavlja, da dostopni obnovljivi viri 
(geotermalna energija, biomasa vključno 
z biološko razgradljivimi odpadki, 
solarnotermalna in vodno-/aerotermalna 
energija) v kombinaciji z ukrepi za 
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energijsko učinkovitost, vključno s 
soproizvodnjo toplote in električne 
energije in uporabo odpadne toplote, do 
leta 2050 na stroškovno učinkovit način 
omogočajo dekarbonizacijo celotne 
potrebe po toplotni energiji.

Or. en

Predlog spremembe 245
Britta Thomsen
Predlog resolucije
Odstavek 11e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11e. ugotavlja, da investicijski model 
energetskega načrta za leto 2050 temelji 
na dvomljivih predpostavkah, kot so 
padajoče cene nafte, kar poslabšuje 
poslovno upravičenost naložb v obnovljive 
vire energije in zlasti odlaga napovedane 
naložbe v obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 247
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11 g (novo) (za podnaslovom Infrastruktura in notranji trg z energijo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11g. ugotavlja, da je temeljit pregled 
političnega okvira, ki je bil izbran za leto 
2020 (kombinacija politik iz treh ciljev), 
pomemben pri izbiri prihodnje politike, 
zlasti z vidika stroškovne učinkovitosti; 
priznava, da novi zavezujoči cilj glede 
energije iz obnovljivih virov za leto 2030 
ponuja priložnost za premostitev politične 
vrzeli med letoma 2020 in 2050; poudarja, 
da morajo vsi cilji glede obnovljive 
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energije dopolnjevati podnebne cilje;

Or. nl

Predlog spremembe 248
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11 h (novo) (za podnaslovom Infrastruktura in notranji trg z energijo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11h. poudarja, da bo pri dobavi energije v 
prihodnosti imelo pomembno vlogo to, da 
bodo potrošniki sami proizvajali in 
uporabljali decentralizirano energijo;  
poziva regije in mesta, naj pri 
energetskem načrtovanju na lokalni ravni 
temu namenijo posebno pozornost; 
poudarja pomen decentralizirane 
proizvodnje pri ustvarjanju trajne 
ozaveščenosti pri potrošnikih.

Or. nl


