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Predlog spremembe 1
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k
nizkoogljičnemu gospodarstvu v vseh 
sektorjih; vendar opozarja na pomen 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
za doseganje socialne razsežnosti 
energetske politike v skladu z duhom 
solidarnosti med državami članicami, kot 
je zapisano v Lizbonski pogodbi, in za boj 
proti energetski revščini v najbolj ranljivih 
gospodinjstvih;

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k
energetsko učinkovitemu gospodarstvu, ki 
skoraj v celoti temelji na obnovljivih virih 
energije; opozarja na pomen strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada za 
doseganje teh kratkoročnih in 
dolgoročnih ciljev ter socialne razsežnosti 
energetske politike v skladu z duhom 
solidarnosti med državami članicami, kot 
je zapisano v Lizbonski pogodbi, in za boj 
proti energetski revščini v najbolj ranljivih 
gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 2
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu v vseh 
sektorjih; vendar opozarja na pomen 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada
za doseganje socialne razsežnosti 

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu v vseh 
sektorjih; poleg tega opozarja na pomen 
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada 
v boju proti energetski revščini v najbolj 
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energetske politike v skladu z duhom 
solidarnosti med državami članicami, kot 
je zapisano v Lizbonski pogodbi, in za boj 
proti energetski revščini v najbolj 
ranljivih gospodinjstvih;

ranljivih regijah Evropske unije, v skladu 
z duhom solidarnosti med državami 
članicami, kot je zapisano v Lizbonski 
pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 3
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu v vseh 
sektorjih; vendar opozarja na pomen 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
za doseganje socialne razsežnosti 
energetske politike v skladu z duhom 
solidarnosti med državami članicami, kot 
je zapisano v Lizbonski pogodbi, in za boj 
proti energetski revščini v najbolj ranljivih 
gospodinjstvih;

1. pozdravlja splošni pristop povezovanja 
kohezijske politike s cilji Evrope 2020 in 
njenimi vodilnimi pobudami, da bi se tako 
usmerili v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter podprli premik k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu v vseh 
sektorjih; poudarja, da je pri določanju 
prednostnih nalog glede energetske 
infrastrukture in izvajanju projektov 
skupnega interesa potrebno učinkovito 
regionalno sodelovanje; vendar opozarja 
na pomen strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada za doseganje socialne 
razsežnosti energetske politike v skladu z 
duhom solidarnosti med državami 
članicami, kot je zapisano v Lizbonski 
pogodbi, in za boj proti energetski revščini 
v najbolj ranljivih gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 4
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da je razdrobljenost 
energetskega trga EU treba obravnavati z 
odpravljanjem ovir in ozkih grl v 
zakonodajnih okvirih in pri dostopu do 
javnih in zasebnih sredstev za pripravo in 
izvajanje projektov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da sta birokracija in 
pomanjkanje jasnosti postopkov otežila 
dostop do Kohezijskega sklada in 
strukturnih skladov ter akterje, ki najbolj 
potrebujejo sredstva iz teh skladov, 
odvrnila od kandidiranja zanje; zato 
podpira poenostavitev postopka 
dodeljevanja, odpravo birokratskih ovir in 
večjo prilagodljivost pri dodeljevanju teh 
sredstev, tako da bodo najrevnejše države 
članice in regije lahko v celoti izkoristile 
finančne instrumente, ki so namenjeni za 
zmanjšanje razlik med regijami in 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 6
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da je treba razlikovati med 
cilji kohezijske politike, ki prispevajo k 
strategiji Evropa 2020, in širšimi cilji 
energetske politike EU, ki zadevajo tudi 
države, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada; poudarja, da se 
kohezijska sredstva lahko uporabijo kot 
dodaten vir financiranja energetskih 
projektov le, če projekt prispeva k ciljem 
kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da je treba poenostaviti 
pravila in postopke na ravni EU in na 
nacionalni ravni, ne da bi to 
upravičencem povzročilo večje težave; 
meni, da bo poenostavitev prispevala k 
učinkovitemu dodeljevanju sredstev, višji 
stopnji črpanja, manjšemu številu napak 
in krajšim obdobjem izplačila; meni, da je 
treba doseči ravnovesje med 
poenostavitvijo in stabilnostjo pravil in 
postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 c. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
program sodelovanja na ravni EU, ki bi 
temeljil na izkušnjah programa 
medinstitucionalnega sodelovanja, s 
čimer bi izboljšali sodelovanje med 
regijami z velikimi stopnjami in regijami z 
nizkimi stopnjami črpanja sredstev EU ter 
omogočili širjenje dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 9
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 d. poudarja, da je pomembno povečati 
administrativne zmogljivosti v državah 
članicah, na regionalni in lokalni ravni, 
pa tudi med zainteresiranimi stranmi, da 
bi premagali ovire za učinkovite sinergije 
med strukturnimi in drugimi skladi ter da 
bi podprli učinkovito oblikovanje politike 
in njeno izvajanje; poziva države članice, 
naj si še naprej prizadevajo, da bi k 
upravljanju sredstev EU pritegnile 
usposobljeno osebje ter ga zadržale;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 e. pozdravlja začetek izvajanja 
evropskega inovacijskega partnerstva 
„pametna mesta in skupnosti“ ter poziva 
ustrezne partnerje, udeležene v procesih 
načrtovanja trajnostnega urbanega 
razvoja, naj bolj spodbujajo uporabo 
pobud JESSICA in ELENA in naj ju 
izkoristijo za naložbe v trajnostno energijo 
na lokalni ravni, da bi mestom in regijam 
pomagali pri uvajanju izvedljivih 
naložbenih projektov na področju 
energetske učinkovitosti, čistega 
zgorevanja, obnovljivih virov energije in 
trajnostnega mestnega prometa;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 f. poudarja, da sodelovanje med 
občinami in regijami na nacionalni in 
evropski ravni prispeva k odpravi 
energetskih otokov, k dokončnemu 
oblikovanju notranjega energetskega trga 
in k izvajanju projektov energetske 
infrastrukture; meni, da lahko cilj 
evropskega teritorialnega sodelovanja v 
okviru kohezijske politike in makro-
regionalne strategije povečajo priložnosti 
za sodelovanje v čezmejnih projektih, s 
čimer bi dosegli učinkovite in pametne 
medsebojne povezave med 
nekonvencionalnimi lokalnimi in 
regionalnimi viri energije ter velikimi 
energetskimi omrežji;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU; poudarja, 
da v državah članicah ne sme biti regije, 
ki po letu 2015 ne bi bila priključena na 
evropska plinska in električna omrežja ali 
ne bi bila ustrezno povezana z 
energetskimi omrežji;

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj pametnih omrežij za zagotovitev 
uveljavitve decentralizirane energije iz 
obnovljivih virov in boljšega upravljanja 
povpraševanja po energiji za prihranke 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 13
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU; poudarja, 
da v državah članicah ne sme biti regije, ki 

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zagotavljanje 
dostopne, zanesljive in trajnostne oskrbe z 
energijo in doseganje cilja konvergence 
med regijami EU; poudarja, da v državah 
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po letu 2015 ne bi bila priključena na 
evropska plinska in električna omrežja ali 
ne bi bila ustrezno povezana z 
energetskimi omrežji;

članicah ne sme biti regije, ki po letu 2015 
ne bi bila priključena na evropska plinska 
in električna omrežja ali ne bi bila ustrezno 
povezana z energetskimi omrežji;

Or. en

Predlog spremembe 14
Béla Kovács

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU; poudarja, 
da v državah članicah ne sme biti regije, ki 
po letu 2015 ne bi bila priključena na 
evropska plinska in električna omrežja ali 
ne bi bila ustrezno povezana z 
energetskimi omrežji;

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU, ob 
upoštevanju posebnih potreb evropskih 
državljanov v vsaki državi članici;
poudarja, da v državah članicah ne sme biti 
regije, ki po letu 2015 ne bi bila 
priključena na evropska plinska in 
električna omrežja ali ne bi bila ustrezno 
povezana z energetskimi omrežji;

Or. en

Predlog spremembe 15
Konrad Szymański

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
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razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU; poudarja, 
da v državah članicah ne sme biti regije, ki 
po letu 2015 ne bi bila priključena na 
evropska plinska in električna omrežja ali 
ne bi bila ustrezno povezana z 
energetskimi omrežji;

razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije in plina (s posebnim poudarkom 
na pametnem prenosu) med državami 
članicami in vsemi regijami EU, vključno z 
najbolj oddaljenimi, dokončanje in 
delovanje notranjega energetskega trga, 
zanesljivo oskrbo z energijo in doseganje 
cilja konvergence med regijami EU;
poudarja, da v državah članicah ne sme biti 
regije, ki po letu 2015 ne bi bila 
priključena na evropska plinska in 
električna omrežja ali ne bi bila ustrezno 
povezana z energetskimi omrežji;

Or. pl

Predlog spremembe 16
Rachida Dati

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za prenos 
energije med državami članicami in vsemi 
regijami EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi, dokončanje in delovanje 
notranjega energetskega trga, zanesljivo 
oskrbo z energijo in doseganje cilja 
konvergence med regijami EU; poudarja, 
da v državah članicah ne sme biti regije, ki 
po letu 2015 ne bi bila priključena na 
evropska plinska in električna omrežja ali 
ne bi bila ustrezno povezana z 
energetskimi omrežji;

2. poudarja pomen kohezijske politike in 
njej dodeljenih finančnih virov za celovit 
razvoj infrastrukture in omrežij za
shranjevanje in prenos energije med 
državami članicami in vsemi regijami EU, 
vključno z najbolj oddaljenimi, dokončanje 
in delovanje notranjega energetskega trga, 
zanesljivo oskrbo z energijo in doseganje 
cilja konvergence med regijami EU;
poudarja, da v državah članicah ne sme biti 
regije, ki po letu 2015 ne bi bila 
priključena na evropska plinska in 
električna omrežja ali ne bi bila ustrezno 
povezana z energetskimi omrežji;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen predhodnih pogojev 
za energetske naložbe, ki so predlagani v 
uredbi za prihodnjo kohezijsko politiko, in 
poudarja, da mora Komisija v skladu s 
politikami in ciljem EU temeljito izvajati 
predhodne pogoje v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo in energijo iz obnovljivih 
virov, da bi zagotovila kakovostne 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 18
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je bila uporaba 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada za programe za financiranje 
projektov na področju energetske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov zaenkrat učinkovita in je prispevala 
k doseganju ciljev politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 19
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. poziva Svet in Komisijo, naj se 
dogovorita o višjih pragovih za namensko 
vezavo financiranja iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj za premik k 
energetsko učinkovitemu gospodarstvu, ki 
temelji na energiji iz obnovljivih virov, ter 
določita 22-odstotni najnižji delež za bolj 
razvite regije in regije v prehodu ter 
12-odstotni delež za manj razvite regije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnima skladoma, kohezijskim
skladom in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba obnovljive energije v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj
posredujejo jasne in lahko dostopne 
informacije o finančnih instrumentih, 
spodbudah, donacijah in posojilih, ki so 
na voljo za podporo projektom energetske 
učinkovitosti.

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnimi skladi, Kohezijskim skladom 
in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba energije iz obnovljivih virov v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj s pomočjo 
spodbud, donacij in posojil spodbujajo 
uporabo teh skladov za financiranje 
projektov na področju energetske 
učinkovitosti zgradb ter proizvodnje in 
prenosa energije na lokalni in regionalni 
ravni.

Or. ro

Predlog spremembe 21
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnima skladoma, kohezijskim
skladom in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba obnovljive energije v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj posredujejo 
jasne in lahko dostopne informacije o 
finančnih instrumentih, spodbudah, 
donacijah in posojilih, ki so na voljo za 
podporo projektom energetske 
učinkovitosti.

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnimi skladi, Kohezijskim skladom 
in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba energije iz obnovljivih virov v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj vzpostavijo 
inovativne finančne mehanizme ter
posredujejo jasne in lahko dostopne 
informacije o finančnih instrumentih, 
spodbudah, donacijah in posojilih, ki so na 
voljo za podporo projektom energetske 
učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 22
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnima skladoma, kohezijskim
skladom in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in
uporaba obnovljive energije v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj posredujejo 
jasne in lahko dostopne informacije o 
finančnih instrumentih, spodbudah, 
donacijah in posojilih, ki so na voljo za 
podporo projektom energetske 
učinkovitosti.

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnimi skladi, Kohezijskim skladom 
in drugimi finančnimi instrumenti in 
instrumenti, ki ustvarjajo učinek vzvoda, 
financirajo projekti na področju 
energetske učinkovitosti in energije iz 
obnovljivih virov; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj posredujejo jasne in 
lahko dostopne informacije o finančnih 
instrumentih, spodbudah, donacijah in 
posojilih, ki so na voljo za podporo
takšnim projektom.

Or. en

Predlog spremembe 23
Alajos Mészáros
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnima skladoma, kohezijskim
skladom in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba obnovljive energije v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj posredujejo 
jasne in lahko dostopne informacije o 
finančnih instrumentih, spodbudah, 
donacijah in posojilih, ki so na voljo za 
podporo projektom energetske 
učinkovitosti.

3. meni, da je najpomembnejše, da se s 
strukturnimi skladi, Kohezijskim skladom 
in drugimi finančnimi instrumenti 
financirata energetska učinkovitost in 
uporaba energije iz obnovljivih virov v 
stanovanjskem sektorju; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj posredujejo 
jasne in lahko dostopne informacije o 
finančnih instrumentih, spodbudah, 
donacijah in posojilih, ki so na voljo za 
podporo projektom energetske 
učinkovitosti; poudarja, da je treba za 
izboljšanje energetske učinkovitosti novih 
in obstoječih stanovanjskih zgradb ter 
povečanje uporabe obnovljivih virov 
energije ukrepe, predvidene v okviru 
strukturnih skladov, prenesti tudi v 
regionalne operativne programe držav 
članic in tako zagotoviti, da se končne 
odločitve sprejemajo na regionalni ravni.

Or. hu

Predlog spremembe 24
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen vključitve razsežnosti 
energije iz obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti v strategije za raziskave in 
inovacije za pametno specializacijo, ki jo 
bodo države članice in regije morale 
pripraviti za dostop do sredstev za 
inovacije v okviru prihodnje kohezijske 
politike; regionalni in lokalni organi ter 
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zainteresirane strani morajo odigrati 
ključno vlogo pri uporabi najnujnejših 
inovacij v energetskem sektorju, če naj 
EU izpolni svoje cilje na področju 
energije iz obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po učinkovitejšem 
uresničevanju kohezijske politike in 
zagotavljanju sredstev, ki so ji dodeljena, 
na osnovi načel sorazmernosti, stroškovne 
učinkovitosti in odgovornosti; zato 
podpira uporabo finančnih instrumentov 
kot vzvoda za pritegnitev naložb 
zasebnega sektorja, zlasti glede na velike 
projekte na področju energetske 
infrastrukture, energetske učinkovitosti in 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen rednih pregledov 
dodeljevanja kohezijskih sredstev za 
energetske projekte za povečanje stopnje 
črpanja in usmerjanje sredstev v 
programe z dokazanim uspešnim 
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črpanjem, dodano vrednostjo in 
učinkovitostjo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen prednosti uporabe 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada za izvajanje informacijskih in 
komunikacijskih omrežij,ki so potrebna za 
razvoj varnega in zanesljivega pametnega 
energetskega omrežja EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. se strinja s stališči Komisije glede 
spodbujanja in krepitve uporabe 
finančnih instrumentov v kohezijski 
politiki za obdobje 2014–2020; meni, da se 
ti instrumenti lahko izkažejo kot zelo 
stroškovno učinkoviti in ustvarijo učinek 
vzvoda s pritegnitvijo dodatnih javnih ali 
zasebnih sovlaganj za odpravo tržnih 
pomanjkljivosti v energetskem sektorju ob 
istočasnem zmanjšanju izkrivljanja trga;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poudarja bistveni pomen 
zagotavljanja ustreznega upravljanja in 
razvoja zmogljivosti s strani držav članic 
in regij za popolno in učinkovito uporabo 
sredstev, ki jih bo kohezijska politika 
namenila za energijo iz obnovljivih virov 
in energetsko učinkovitost; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. pozdravlja nov pristop Komisije, ki 
predvideva širšo uporabo finančnih 
instrumentov za kohezijsko politiko, s 
čimer upošteva trenutno pomanjkanje 
finančnih virov in finančne potrebe EU za 
dokončanje strategije Evropa 2020; meni, 
da finančni instrumenti zagotavljajo 
učinkovito podporo za naložbe v projekte s 
potencialno ekonomsko upravičenostjo in 
da bi morali biti prilagojeni posebnim 
potrebam regij in njihovih ciljnih 
prejemnikov, s čimer bi se občutno 
izboljšal dostop do sredstev v korist 
širokega kroga družbeno-gospodarskih 
akterjev na terenu;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 d. pozdravlja novi predlog o instrumentu 
za povezovanje Evrope kot dodatnem in 
dopolnilnem instrumentu h kohezijski 
politiki za obravnavanje velikih potreb po 
naložbah za modernizacijo in širitev 
evropske energetske infrastrukture, kar bi 
prispevalo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
zagotovi najboljše usklajevanje med 
Kohezijskim skladom in strukturnimi 
skladi ter instrumentom za povezovanje 
Evrope;

Or. en


