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Predlog spremembe 1
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Naslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

o sedanjih izzivih in priložnostih za 
energijo iz obnovljivih virov na notranjem
evropskem energetskem trgu

o energiji iz obnovljivih virov: glavnem 
akterju na evropskem energetskem trgu

Or. en

Predlog spremembe 2
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom „Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ 
(COM(2010)2020),

Or. en

Predlog spremembe 3
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 
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2004/8/ES in 2006/32/ES,

Or. en

Predlog spremembe 4
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije, priloženega predlogu 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (SEC(2008)57),

Or. en

Predlog spremembe 5
Gaston Franco

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Eurostatove Statistike 
na kratko št. 44/2012 z dne 8. novembra 
2012, „Analysis of the latest data on 
energy from renewable sources“ (Analiza 
najnovejših podatkov o energiji iz 
obnovljivih virov),

Or. en

Predlog spremembe 6
Laurence J.A.J. Stassen
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov
kratko-, srednje-in dolgoročno narašča,

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 7
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje-in dolgoročno narašča,

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje- in dolgoročno narašča ter
ker obnovljivi viri energije pomembno 
prispevajo k zagotavljanju zanesljive, 
neodvisne in raznolike oskrbe z energijo z 
nizkimi emisijami v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 8
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje-in dolgoročno narašča,

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje- in dolgoročno narašča,
kar bo privedlo do tega, da bodo 
obnovljivi viri v prihodnosti postali temelj 
energetskega sistema EU;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje-in dolgoročno narašča,

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v 
evropski mešanici energetskih virov 
kratko-, srednje- in dolgoročno narašča ter 
ker bo v skladu z energetskim načrtom za 
leto 2050 energija iz obnovljivih virov v 
letu 2050 prispevala največji delež k 
oskrbi z energijo;

Or. de

Predlog spremembe 10
Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker obnovljivi viri energije prispevajo 
k ciljem energetske politike Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Kathleen Van Brempt

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

Aa. ker bo po ocenah Evropske komisije v 
energetskem načrtu za leto 2050 delež 
obnovljivih virov energije do leta 2050 
predstavljal med 55 in 75 % porabe 
končne energije v vseh načrtih za 
dekarbonizacijo, vendar pa bo ta delež po 
letu 2020 brez nadaljnjih ukrepov upadel; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker diverzifikacija naše mešanice 
energetskih virov sloni na široki paleti 
tehnologij za energijo iz obnovljivih virov 
(vodna, geotermalna in sončna energija, 
energija morja in vetra, toplotne črpalke, 
biomasa, biogorivo), ki ponujajo različne 
storitve v obliki električne energije, 
ogrevanja in hlajenja ter prometnih 
rešitev; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker ponuja energija iz obnovljivih 
virov širok izbor tehnologij, ki 
zagotavljajo energetske storitve v obliki 
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električne energije, ogrevanja in hlajenja 
ter prometnih rešitev, in ima zato lahko 
pomembno vlogo pri diverzifikaciji naše 
mešanice energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker ponuja energija iz obnovljivih 
virov širok izbor tehnologij, ki 
zagotavljajo energetske storitve v obliki 
električne energije, ogrevanja in hlajenja 
ter prometnih rešitev, in ima zato lahko 
pomembno vlogo pri diverzifikaciji naše 
mešanice energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je zavezujoči cilj najmanj 20-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov do leta 2020 krovni cilj strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker evropski potencial obnovljivih 
virov za oskrbo z energijo še ni izčrpan;

Or. de

Predlog spremembe 17
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker les in lesni odpadki še vedno 
največ prispevajo k deležu energije iz 
obnovljivih virov v bruto porabi končne 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 18
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker ogrevanje in hlajenje 
predstavljata približno 45 % porabe 
končne energije EU, tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri 
energije pa imajo ključno vlogo pri 
dekarbonizaciji energetskega sektorja; 

Or. en



PE500.604v01-00 10/255 AM\920120SL.doc

SL

Predlog spremembe 19
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker imajo tehnologije ogrevanja in 
hlajenja z obnovljivimi viri energije 
ključno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je zaradi naraščajočega deleža 
energije iz obnovljivih virov v evropski 
mešanici virov energije nujna širitev 
obstoječega omrežja in informacijske 
infrastrukture; 

Or. de

Predlog spremembe 21
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker večja podpora za raziskovanje in 
razvoj predstavlja osnovni pogoj za 
tehnološki napredek na področju 
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obnovljivih virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 22
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora energetska politika stalno
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive
oskrbe, gospodarnosti in sprejemljivosti za 
okolje,

B. ker se mora energetska politika stalno
osredotočati na izpolnjevanje ciljev 
spodbujanja energije iz obnovljivih virov, 
energetske učinkovitosti in zanesljivosti
oskrbe ter s tem zagotavljati industrijsko 
konkurenčnost in doseganje srednje- do 
dolgoročnih ciljev zmanjšanja podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, gospodarnosti in sprejemljivosti za 
okolje,

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, konkurenčnosti, gospodarnosti in 
sprejemljivosti za okolje;

Or. pl

Predlog spremembe 24
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, gospodarnosti in sprejemljivosti za 
okolje,

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, konkurenčnosti, gospodarnosti in 
sprejemljivosti za okolje;

Or. en

Predlog spremembe 25
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, gospodarnosti in sprejemljivosti za 
okolje,

B. ker energija iz obnovljivih virov 
prispeva k ciljem energetske politike EU, 
in sicer k zanesljivi oskrbi ter gospodarski 
in okoljski trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora energetska politika stalno 
upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive 
oskrbe, gospodarnosti in sprejemljivosti za 
okolje,

B. ker obnovljivi viri izpolnjujejo vse cilje 
energetske politike EU, ki mora stalno 
upoštevati ravnotežje med zanesljivo 
oskrbo, gospodarnostjo in sprejemljivostjo
za okolje;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker EU trenutno uvozi več kot 
polovico svoje končne porabe energije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ivo Belet

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker obnovljivi viri energije prispevajo 
k cilju rasti in delovnih mest v EU ter k 
možnostim za lokalno proizvedeno 
energijo in tako pripomorejo k zanesljivi 
oskrbi z energijo; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker so obnovljivi viri energije 
konkurenčna prednost Evrope, ki bo 
močno prispevala k rasti in ustvarjanju 
delovnih mest;
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Or. en

Predlog spremembe 30
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker Evropa še vedno krije več kot 
polovico svoje porabe končne energije z 
uvozom;

Or. en

Predlog spremembe 31
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in 
ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

C. ker so subvencije za energijo iz 
obnovljivih virov tržno izkrivljajoče in 
negospodarne;

Or. nl

Predlog spremembe 32
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po vzpostavitvi 
trajnostne družbe in zmanjšanju emisij, ki 
vplivajo na podnebje med drugim 
prizadeva za razvoj novih in obnovljivih 
energetskih virov ter za učinkovitejšo rabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 33
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po boju proti 
podnebnim spremembam med drugim 
prizadeva za razvoj novih in obnovljivih 
energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
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upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih oblik 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 35
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obstoječih obnovljivih 
energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker si energetska politika Unije v duhu 
solidarnosti med državami članicami v 
okviru uresničevanja notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja med drugim prizadeva 
za razvoj novih in obnovljivih energetskih 
virov,

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

Or. de
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Predlog spremembe 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi vzpostavitev notranjega 
energetskega trga do leta 2014 morala 
zagotoviti nove udeležence na trgu in 
večje število slednjih, vključno iz vrst vse 
številnejših malih in srednjih podjetij, ki 
proizvajajo energijo iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izbor energetske mešanice v skladu 
z evropskimi pogodbami sodi med 
pristojnosti držav članic,

D. ker izbor energetske mešanice v skladu 
z evropskimi pogodbami sodi med 
pristojnosti držav članic in ker Komisija v 
svojem energetskem načrtu za leto 2050 
ugotavlja, da je v vsakršnem scenariju 
evropskega energetskega sistema potreben 
znatno večji delež energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izbor energetske mešanice v skladu 
z evropskimi pogodbami sodi med 
pristojnosti držav članic,

D. ker sodijo pravica države članice, da 
določi pogoje za izkoriščanje svojih 
energetskih virov, njena izbira med 
različnimi viri energije in splošna 
struktura njene oskrbe z energijo v skladu 
z evropskimi pogodbami med pristojnosti 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 40
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izbor energetske mešanice v skladu 
z evropskimi pogodbami sodi med 
pristojnosti držav članic,

D. ker izbor energetske mešanice v skladu 
z evropskimi pogodbami sodi med 
pristojnosti držav članic, vendar pa sta 
izboljšano sodelovanje in komunikacija 
kljub temu potrebna;

Or. de

Predlog spremembe 41
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov,

E. ker je večina držav članic EU po 
sedanjih kazalnikih na dobri poti k 
uresničitvi svoje okvirne usmeritve, da
bodo do leta 2020 najmanj 20 % energije
pridobivale iz obnovljivih virov; ker je 
treba pravočasno sprožiti postopke za 
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ugotavljanje kršitev proti tistim državam 
članicam, ki ne vzpostavijo primernega 
institucionalnega in finančnega okvira za 
dosego svojih ciljev; 

Or. en

Predlog spremembe 42
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov,

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov; ker si je treba stalno 
prizadevati za dosego tega cilja ter za 
zagotovitev hitrega, uspešnega in 
stroškovno učinkovitega izvajanja vseh 
energetskih in podnebnih politik; 

Or. en

Predlog spremembe 43
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov,

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov; ker so zato za leta 2020, 
2030 in pozneje potrebni bolj ambiciozni 
zavezujoči cilji na področju energije iz 
obnovljivih virov za države članice, da 
bodo do leta 2050 dosegle gospodarstvo, ki 
bo temeljilo na energiji iz obnovljivih 
virov; 
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Or. en

Predlog spremembe 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov,

E. ker je EU po sedanjih ocenah na dobri 
poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 2020 
20 % energije pridobivala iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na 
dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 
2020 20 % energije pridobivala iz 
obnovljivih virov,

E. ker je EU kljub strogo zastavljenim 
usmeritvam trenutno na dobri poti k 
uresničitvi cilja, da bo do leta 2020 20 % 
energije pridobivala iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker bo intenzivnejši razvoj na 
področju obnovljivih virov energije na 
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evropski ravni ustvaril visoko stopnjo 
dodane vrednosti tako, da bo pripomogel k 
doseganju podnebnih in energetskih 
ciljev, izboljšal zanesljivost oskrbe z 
energijo, utrdil vodilno vlogo EU na tem 
področju in povečal konkurenčnost in 
zaposlovanje v Evropski uniji;

Or. de

Predlog spremembe 47
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je bil v zadnjih letih na področju 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
dosežen tehnološki napredek in ker ima 
Evropska unija na tem področju vodilno 
vlogo v svetu;

Or. de

Predlog spremembe 48
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker ima Evropa vodilno vlogo na 
področju tehnologij energije iz obnovljivih 
virov, vendar pa pritisk z drugih delov 
sveta hitro narašča; 

Or. en
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Predlog spremembe 49
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so potrebna prizadevanja za 
doseganje 20-odstotnega cilja iz direktive 
o obnovljivih virih energije proti letu 2020 
čedalje večja; 

Or. en

Predlog spremembe 50
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker vloga energije iz obnovljivih virov 
za električno mobilnost v pametnem, 
povezanem in trajnostnem energetskem 
sistemu še ni ustrezno obravnavana na 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 51
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker bo veljavni pravni okvir za razvoj 
obnovljivih virov energije prenehal veljati 
leta 2020 in ker bi opustitev zavezujočih 
nacionalnih ciljev sektor obnovljivih virov 
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energije lahko prikrajšala za podporo, ki 
jo potrebuje za rast; 

Or. de

Predlog spremembe 52
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker so zavezujoči cilji za uporabo 
obnovljivih virov energije za oskrbo 
končnih potrošnikov z energijo okrepili 
trajnostno gospodarsko rast in utrdili 
vodilni tehnološki položaj Evropske unije 
na svetovnem trgu; 

Or. de

Predlog spremembe 53
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker gospodarska in dolžniška kriza v 
Evropi še ni premagana in ker so pred 
javnimi proračuni veliki izzivi,

F. ker gospodarska in dolžniška kriza v 
Evropi še ni premagana in ker so pred 
javnimi proračuni veliki izzivi; ker bi bilo 
treba krizo izkoristiti kot priložnost za 
izvajanje potrebnih naložb v čisto 
tehnologijo, da se zagotovijo delovna 
mesta in gospodarska rast;

Or. en

Predlog spremembe 54
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker gospodarska in dolžniška kriza v 
Evropi še ni premagana in ker so pred
javnimi proračuni veliki izzivi,

F. ker gospodarska in dolžniška kriza v 
Evropi še ni premagana in ker se je treba v 
zvezi z javnimi proračuni in zaupanjem 
vlagateljev soočiti z velikimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 55
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je treba rabo energije zmanjšati, 
učinkovitost njene proizvodnje, prenosa in 
uporabe pa povečati;

Or. en

Predlog spremembe 56
Markus Pieper

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker sedanja proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov povečini ne upošteva 
geografskih pogojev na posamezni 
lokacije in ne izrablja stroškovnih 
prednosti, posledično pa je evropski 
prehod na drugačne vire energije po 
nepotrebnem dražji; 
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Or. de

Predlog spremembe 57
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020;

G. ker vlagatelji in finančne ustanove
potrebujejo zanesljivost in kontinuiteto
tako obstoječih projektnih naložb kot 
naložb po letu 2020 za spodbujanje 
energetskih inovacij in razvoja različnih 
tehnologij obnovljivih virov energije, za 
omogočanje dolgoročnega stroškovno 
učinkovitega preoblikovanja energetskega 
sektorja ter za ustvarjanje novih delovnih 
mest in priložnosti za rast;

Or. en

Predlog spremembe 58
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020;

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020; ker je stroškovno najbolj 
učinkovit in energetsko nevtralen način za 
doseganje teh zahtev določitev enega 
glavnega cilja za leto 2020, namreč
omejitve emisij toplogrednih plinov;

Or. fi
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Predlog spremembe 59
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020;

G. ker je razvoj obnovljivih virov energije 
v veliki meri odvisen od zasebnih naložb 
ter ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020;

Or. de

Predlog spremembe 60
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in 
kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po 
letu 2020;

G. ker vlagatelji ne bodo deležni 
zanesljivosti in kontinuitete naložb v 
prihodnosti, če EU ne doseže dogovora o 
novem okviru podnebne in energetske 
politike za obdobje po letu 2020; priznava, 
da bi bila letna stopnja rasti obnovljivih 
virov energije brez novih pobud na 
področju podnebne ali energetske politike 
po letu 2020 znatno manjša;

Or. en

Predlog spremembe 61
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker potratno potrošnjo fosilnih goriv, 
ki ovira rast obnovljivih energij, podpirajo 
subvencije v vrednosti 400 milijard 
ameriških dolarjev; ker je skupina G-20 
na svojih vrhunskih srečanjih v 
Pittsburghu in Los Cabosu podprla cilj 
postopnega ukinjanja neučinkovitih 
subvencij za fosilna goriva v 
srednjeročnem obdobju; ker ni 
konkretnih predlogov za izvajanje tega 
cilja; 

Or. en

Predlog spremembe 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker predstavljajo obstoječi pravni 
instrumenti za gospodarjenje z gozdovi 
zadosten okvir za zagotavljanje dokaza o 
trajnosti gozdne biomase, proizvedene v 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 63
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker imata liberalizacija in 
konkurenca ključno vlogo pri zniževanju 
cen energije za vse porabnike v EU;
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Or. en

Predlog spremembe 64
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je jasen in dolgoročen okvir 
politike za obnovljive vire energije 
nepogrešljiv, če želimo zagotoviti varno, 
poceni in stabilno oskrbo z energijo ter 
konkurenčnost Evropske unije in njeno 
sposobnost za inoviranje;

Or. de

Predlog spremembe 65
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker sta Evropski parlament in Svet 
izrazila namero, da bi do leta 2050 dosegli 
od 80- do 95-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 66
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker bi po izračunih Evropske komisije 
ob optimalnem trgovanju z obnovljivimi 
viri energije letno lahko prihranili do 8 
milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 67
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker ni krovnega cilja glede 
obnovljivih virov energije za leto 2030; 

Or. en

Predlog spremembe 68
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

G b. ker je na evropskih liberaliziranih 
energetskih trgih rast sektorja energije iz 
obnovljivih virov odvisna od zasebnih 
naložb, te pa se zanašajo na stabilnost 
politike energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 69
Niki Cavela (Niki Tzavela)



PE500.604v01-00 30/255 AM\920120SL.doc

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

G c. ker energetski načrt priznava, da bo 
plin „bistven za preoblikovanje 
energetskega trga“, saj bo zagotavljal tako 
spremenljivo kot pasovno proizvodnjo v 
podporo obnovljivim virom energije; 

Or. en

Predlog spremembe 70
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako 
električne energije kot tudi za ogrevanje
in hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije 
zmanjšala;

1. meni, da je treba evropsko energetsko 
politiko ponovno osredotočiti na razvoj, 
uporabo in distribucijo energije iz 
obnovljivih virov; poziva države članice 
EU in Komisijo, naj povečajo ambicije EU 
in dvignejo cilj za energijo iz obnovljivih 
virov na 30-odstotni delež do leta 2020 ter 
določijo dodaten zavezujoč cilj 45-
odstotnega deleža v letu 2030 in dodatne 
okvirne cilje za leti 2040 in 2050; poziva 
Evropsko komisijo, naj v ta namen 
nemudoma poda zakonodajne predloge za 
revidiranje podnebnega in energetskega 
svežnja, da se zagotovi dolgoročna varnost 
za vlagatelje in inovatorje; poudarja, da 
so naložbe v energijo iz obnovljivih virov
in trajnostni prehod družbe ključne za 
ustvarjanje delovnih mest, industrijsko 
konkurenčnost in gospodarsko rast;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Roger Helmer
v imenu skupine EFD

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako 
električne energije kot tudi za ogrevanje in 
hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

1. pozdravlja načrte za povečanje deleža 
energije iz obnovljivih virov pri oskrbi z 
energijo v Evropi, in sicer za oskrbo z 
električno energijo, za ogrevanje in 
hlajenje ter za prometni sektor, vendar 
izraža bojazen, da ti načrti ne bodo znatno 
zmanjšali evropske energetske odvisnosti 
od konvencialnih virov energije; ugotavlja 
tudi, da potrebujejo nestalni obnovljivi 
viri energije podporo konvencionalnih 
energetskih virov;  izraža zaskrbljenost 
nad sklepno ugotovitvijo več nedavnih 
evropskih študij področnih akademikov in 
okoljskih ekonomistov, da neučinkovitosti, 
ki so značilne za občasno delovanje 
rezervnih proizvodnih zmogljivosti na 
fosilna goriva za dopolnjevanje vetrne 
energije, v veliki meri izničijo prihranek 
emisij, ki naj bi ga dosegli z obnovljivimi 
viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako
električne energije kot tudi za ogrevanje in
hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo v 
Evropi, kar velja tako za električno 
energijo kot tudi za sektor ogrevanja in
hlajenja; v zvezi s tem meni, da bo za 
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konvencionalnih virov energije 
zmanjšala;

podpiranje vse večjih količin različnih 
obnovljivih virov v energetski mešanici še 
vedno potrebna precejšnja prilagodljiva 
proizvodnja;

Or. en

Predlog spremembe 73
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako 
električne energije kot tudi za ogrevanje in 
hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

1. se strinja s Komisijo, da je energija iz 
obnovljivih virov skupaj z energetsko 
učinkovitostjo ter prilagodljivo in 
pametno infrastrukturo možnost, ki je ne 
bomo obžalovali, in da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo v 
Evropi, kar velja za električno energijo kot 
tudi za ogrevanje in hlajenje ter prometni 
sektor, in da se bo evropska energetska 
odvisnost od konvencionalnih virov 
energije zmanjšala;

Or. en

Predlog spremembe 74
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako
električne energije kot tudi za ogrevanje in 
hlajenje ter prometni sektor in da se bo 

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo v 
Evropi, kar velja tako za električno 
energijo kot tudi za ogrevanje in hlajenje 
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evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

ter prometni sektor, in da se bo evropska 
energetska odvisnost od konvencionalnih 
virov energije zmanjšala; se zavzema za to, 
da bi evropsko gospodarstvo do leta 2050 
postalo visoko učinkovito in trajnostno ter 
bi skoraj 100-odstotno temeljilo na 
energiji iz obnovljivih virov, kar je 
najboljši način za dosego političnih ciljev 
EU; 

Or. en

Predlog spremembe 75
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala
vedno večji delež oskrbe z energijo tako
električne energije kot tudi za ogrevanje in 
hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

1. se strinja s Komisijo, da bodo nove 
oblike proizvodnje energije, vključno z 
energijo iz obnovljivih virov, v prihodnje
zavzemale vedno večji delež oskrbe z 
energijo v Evropi, kar velja tako za 
električno energijo kot tudi za ogrevanje in 
hlajenje ter prometni sektor, in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

Or. en

Predlog spremembe 76
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo tako 
električne energije kot tudi za ogrevanje in 

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz 
obnovljivih virov v prihodnje zavzemala 
vedno večji delež oskrbe z energijo v 
Evropi, kar velja za električno energijo, 



PE500.604v01-00 34/255 AM\920120SL.doc

SL

hlajenje ter prometni sektor in da se bo 
evropska energetska odvisnost od 
konvencionalnih virov energije zmanjšala;

ogrevanje in hlajenje ter prometni sektor,
in da se bo evropska energetska odvisnost 
od konvencionalnih virov energije 
zmanjšala;

Or. de

Predlog spremembe 77
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da se politika EU o 
obnovljivih virih energije ne bi smela 
osredotočati samo na proizvodnjo 
električne energije, ampak bi morala 
upoštevati tudi druge sektorje, kot sta 
ogrevanje in hlajenje, saj povpraševanje 
po toploti predstavlja skoraj polovico 
skupnega povpraševanja po energiji v EU;

Or. en

Predlog spremembe 78
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža obžalovanje nad dejstvom, da 
ogrevanje in hlajenje z energijo iz 
obnovljivih virov nista upravičena do 
podpore iz podpornih shem (kot so 
subvencionirane odkupne tarife in zeleni 
certifikati), ampak samo do posebnih 
politik za toploto na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; 

Or. en
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Predlog spremembe 79
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da naj bi leta 2050 
obnovljivi viri energije imeli največji 
posamični delež v oskrbi Evropske unije z 
energijo in da veljajo za „možnost brez 
obžalovanja“; dodaja, da je treba za 
obdobje do leta 2050 določiti specifične 
cilje, da bi zagotovili, da bodo v Evropski 
uniji obnovljivi viri energije imeli 
zanesljivo prihodnost;

Or. de

Predlog spremembe 80
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da obnovljivi viri energije 
ne pomagajo le pri prilagajanju na 
podnebne spremembe, ampak imajo 
dodatne okoljske koristi v primerjavi s 
konvencionalnimi elektrarnami na fosilna 
goriva in jedrskimi elektrarnami, kot so 
odsotnost emisij NOx ali SOx in drugih 
onesnaževal zraka, kot so žveplov dioksid 
ali delci, ki imajo rakotvorne učinke in 
resno škodujejo človeškemu zdravju, 
odsotnost težav, povezanih z dolgotrajnim 
skladiščenjem odpadkov ali razgradnjo 
elektrarne, majhna ali nična poraba vode 
med delovanjem ter odsotnost ekstrakcije 
goriva; 
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Or. en

Predlog spremembe 81
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 1b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. priznava, da bo evropski cilj 
dekarbonizacije energetskega sektorja do 
leta 2050 dosežen samo s preprečevanjem 
odvisnosti od fosilnega goriva, h kateremu 
bo pripomogla trdna, ambiciozna in 
dolgoročna politika na področju energije 
iz obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 82
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. priznava ugotovitve Mednarodne 
agencije za energijo, da bodo posebne 
politike energije iz obnovljivih virov sicer 
prinesle dodatne kratkoročne stroške, 
vendar pa so dolgoročni stroški takšnih 
politik nižji kot pri zanašanju izključno na 
določanje cen ogljika, saj omogočajo 
pravočasno povečevanje dovolj širokega 
spektra tehnologij energije iz obnovljivih 
virov, da se zagotovi popolna 
dekarbonizacija energetskega sektorja do 
leta 2050 po najnižji ceni; 

Or. en
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Predlog spremembe 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. se strinja s Komisijo, da bi velika rast 
obnovljivih virov energije do leta 2030 
lahko ustvarila več kot 3 milijone 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 84
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora 
prenova sistema oskrbe z energijo s 
povečevanjem deleža energije iz 
obnovljivih virov potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da zanesljiva oskrba z energijo
ne bi smela biti odvisna od vremenskih 
pogojev;

Or. nl

Predlog spremembe 85
Roger Helmer
v imenu skupine EFD

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora 
prenova sistema oskrbe z energijo s 
povečevanjem deleža energije iz 
obnovljivih virov potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da odvisnost od energije iz 
obnovljivih virov zvišuje stroške in 
spodkopava konkurenčnost evropske 
industrije ter peha evropske potrošnike v 
energetsko revščino; poudarja, da je 
pomembno zmanjšati odvisnost od 
obnovljivih virov energije in namesto tega 
sprejeti racionalno in trajnostno 
energetsko politiko, ki temelji na plinu, 
premogu in jedrski energiji; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;
poudarja pomen energetske 
samozadostnosti in pomembno vlogo 
evropskih obnovljivih virov energije, 
vključno s počasi obnovljivimi viri, za 
regije Evropske unije;  ugotavlja, da mora 
biti glavni cilj zamenjati fosilna goriva in 
uvoženo energijo z energijo iz evropskih 
obnovljivih in počasi obnovljivih virov;

Or. fi
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Predlog spremembe 87
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; poudarja, da bo v prihodnjem 
desetletju treba zamenjati polovico 
elektrarn v EU in da je zato potrebna
prenova sistema oskrbe z energijo, ki mora
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 88
Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije, industrija, ki je povezana z 
obnovljivimi viri energije in čisto 
tehnologijo, pa po zaslugi konkurenčne 
prednosti, ki jo imajo okolju prijazna 
podjetja s sedežem v EU, predstavlja tudi 
eno glavnih gonil rasti za gospodarstvo 
EU; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da je treba sistem
oskrbe z energijo prenoviti in povečati 
delež energije iz obnovljivih virov, da se 
zagotovi zanesljiva in stroškovno
učinkovita oskrba z energijo; v zvezi s tem 
opozarja na vse manjše stroške in vse 
večjo konkurenčnost tehnologij 
obnovljivih virov energije; 

Or. en

Predlog spremembe 90
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
sektorjih električne energije, ogrevanja in 
hlajenja ter prometa potekati stroškovno 
učinkovito in ob upoštevanju celotnih 
stroškov obnovljivih virov energije,
vključno s stroški sistema, obenem pa ne 
sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da je treba 
povečati prožnost sistema oskrbe z 
energijo, tako da se delež energije iz 
obnovljivih virov poveča na stroškovno
učinkovit način in se obenem ne ogrozi 
zanesljivost oskrbe;

Or. de

Predlog spremembe 92
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;
predlaga Komisiji, da upošteva vplive 
gospodarske krize in nižje bonitetne ocene 
držav na omejitve in tveganja vlaganj v 
obnovljive vire energije;

Or. sl
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Predlog spremembe 93
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je varna, zanesljiva in
okoljsko trajnostna oskrba z energijo po 
dostopnih cenah nujna za konkurenčnost
evropskega gospodarstva; zato poudarja, 
da mora prenova sistema oskrbe z energijo 
s povečevanjem deleža energije iz 
obnovljivih virov potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa mora povečati 
zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 94
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
sektorjih električne energije, ogrevanja in 
hlajenja ter prometa potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

Or. de

Predlog spremembe 95
Struan Stevenson
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža preizkušenih, javno sprejetih in 
finančno trajnostnih oblik proizvodnje
energije potekati stroškovno učinkovito, 
obenem pa ne sme ogroziti zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 96
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in trajnostna
oskrba z energijo po dostopnih cenah nujna 
za konkurenčnost evropske industrije; zato 
poudarja, da mora prenova sistema oskrbe 
z energijo s povečevanjem deleža energije 
iz obnovljivih virov potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 97
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
sektorjih električne energije, ogrevanja in 
hlajenja ter prometa potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 98
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem
deleža energije iz obnovljivih virov v vseh 
zadevnih sektorjih potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe;

Or. de

Predlog spremembe 99
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva oskrba z
obnovljivimi viri energije po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem 
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa
mora zagotoviti zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 100
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo s povečevanjem
deleža energije iz obnovljivih virov 
potekati stroškovno učinkovito, obenem pa 
ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju 
prijazna oskrba z energijo po dostopnih 
cenah nujna za konkurenčnost evropske 
industrije; zato poudarja, da mora prenova 
sistema oskrbe z energijo z namenom
vključevanja znatno večjega deleža 
energije iz obnovljivih virov potekati 
stroškovno učinkovito, obenem pa ne sme 
ogroziti zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 101
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. obsoja retroaktivne ukrepe v zvezi s 
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podpornimi mehanizmi za energijo iz 
obnovljivih virov energije, ki so bili 
nedavno sprejeti v vrsti držav;  poudarja, 
da takšni ukrepi ogrožajo ekonomiko 
obstoječih obratov na obnovljive vire 
energije ter s tem povečujejo stroške 
kapitala za nove vlagatelje, ne le v 
državah njihovega nastanka, ampak po 
celi Evropi;  ugotavlja, da bo za 
preoblikovanje energetskega sektorja v 
prihodnjih letih potrebnih več kapitalsko 
intenzivnih naložb, zmanjšanje zaupanja v 
obnovljive vire energije pa bo posledično 
dosego zavezujočih ciljev za leto 2020 
podražilo;  poziva Komisijo, naj se 
odločno odzove na te odločitve ter uporabi 
vsa primerna pravna sredstva, da slednje 
spremeni; 

Or. en

Predlog spremembe 102
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 b. poudarja, da se zaradi varnosti naložb 
in pravne varnosti retroaktivne 
spremembe podpornih shem za obnovljive 
vire energije ne bi smele izvajati;  
predlaga, da se v primeru, ko so ti ukrepi 
nujno potrebni iz dobro utemeljenih 
razlogov, uporabi portugalski model 
skupnega oblikovanja najboljše rešitve 
med vlado in panogo, ki vodi k 
pravičnemu in sprejemljivemu dogovoru;

Or. en
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Predlog spremembe 103
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba v sektorju 
obnovljivih virov energije poskrbeti za 
večjo vidnost sedanjega in pričakovanega 
prispevka biomase in drugih energetskih 
virov, ki jih je mogoče regulirati, 
zainteresiranim stranem, da se spodbudi 
pravično in uravnoteženo sprejemanje 
odločitev; 

Or. en

Predlog spremembe 104
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da sta posodobitev in razvoj 
energetskih infrastruktur, ki bi 
omogočila, da se zajame tudi 
decentralizirana proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov, nujna in bistvena;

Or. ro

Predlog spremembe 105
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da lahko nekateri obnovljivi 
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viri energije, kot je geotermalna energija, 
lokalno in neprekinjeno zagotavljajo 
toplotno in električno energijo; meni, da ti 
lokalni energetski viri povečujejo 
energetsko neodvisnost, tudi osamljenih 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 106
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je bilo v sektorju 
obnovljivih virov energije ustvarjenih 
približno pol milijona delovnih mest in da 
bi intenzivnejši razvoj obnovljivih virov 
energije v obdobju do leta 2030 lahko 
ustvaril dodatne 3 milijone delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 107
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da uporaba obnovljivih 
virov energije spodbuja diverzifikacijo 
oskrbe z energijo, povečuje evropsko 
konkurenčnost in zanesljivost oskrbe ter 
prispeva k razvoju novih sektorjev in 
izvoznih možnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 108
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 b. poudarja, da iskanje obnovljivih virov 
energije ne bi smelo privesti do 
tekmovanja za uporabo naravnih virov in 
ogrožati gospodarskega in trajnostnega 
razvoja drugih industrijskih sektorjev; 

Or. en

Predlog spremembe 109
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. ugotavlja, da je v okviru 
intenzivnejšega razvoja obnovljivih virov 
energije v državah članicah pričakovati 
povečan obseg uporabe biomase, kar bo 
terjalo oblikovanje podrobnih trajnostnih 
meril za plinasto in trdno biomaso, ki 
bodo med drugim upoštevala varstvo 
voda, posredno rabo zemljišč in biotsko 
raznovrstnost; 

Or. de

Predlog spremembe 110
Roger Helmer
v imenu skupine EFD

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi 
naravnih danosti od države članice do 
države članice razlikuje;

3. ponovno potrjuje pravico držav članic, 
da na področju energetske politike 
delujejo neodvisno;

Or. en

Predlog spremembe 111
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi 
naravnih danosti od države članice do 
države članice razlikuje;

3. ugotavlja, da je energetski razvojni 
potencial vedno odvisen od naravnih 
danosti;  vseeno meni, da večina območij 
lahko prispeva k uveljavitvi energije iz 
obnovljivih virov glede na konkurenčne 
prednosti posamezne regije;

Or. en

Predlog spremembe 112
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi 

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah, ki si prizadevajo doseči svoje 
nacionalne cilje strategije za leto 2020 iz 
direktive EU o obnovljivih virih energije,
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naravnih danosti od države članice do 
države članice razlikuje;

trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših nacionalnih upravnih
okvirih, kar še poslabšuje neenakomeren 
razvoj obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 113
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje;

3. ugotavlja, da doseganje krovnega cilja 
strategije Evropa 2020 v državah članicah 
trenutno poteka nepovezano, v skladu z 
njihovimi posebnimi nacionalnimi pogoji
in v upravnih okvirnih pogojih, ki se med 
posameznimi članicami močno 
razlikujejo, in da se razvojni potencial 
zaradi naravnih danosti od države članice 
do države članice razlikuje;

Or. en

Predlog spremembe 114
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje;

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih,
da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti, od katerih je odvisen njihov 
potencial za energijo iz obnovljivih virov, 
od države članice do države članice 
razlikuje in da je treba zaradi teh razlik 
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zagotoviti podporo z različnimi 
mehanizmi;

Or. pl

Predlog spremembe 115
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države 
članice razlikuje;

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi tehničnih 
in netehničnih dejavnikov od države 
članice do države članice razlikuje;
poudarja, da se morajo posamezni 
potenciali držav članic in različna stopnja 
dozorelosti tehnologij tudi po letu 2020 
stalno odražati v prilagojenih podpornih 
shemah;

Or. en

Predlog spremembe 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje;

3. ugotavlja, da podpora pridobivanju
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje; meni, da morajo biti njihovi 
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raznoliki sistemi podpore sposobni 
prilagoditi se spremembam na zadevnih 
trgih ter ustrezno prirejeni, da se 
obvladujejo njihovi stroški, koristi 
stroškovne učinkovitosti pa prenašajo na 
končne porabnike;

Or. en

Predlog spremembe 117
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje;

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države članice 
razlikuje; obenem poziva Komisijo, naj 
izvede ustrezno analizo o posledicah za 
cene za končnega porabnika in za 
gospodarsko konkurenčnost posameznih 
držav članic, če bodo sprejeti nadaljnji 
ukrepi za razvoj obnovljivih virov 
energije;

Or. pl

Predlog spremembe 118
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov v državah 
članicah trenutno poteka nepovezano in v 
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najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi naravnih 
danosti od države članice do države 
članice razlikuje;

najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih 
in da se razvojni potencial zaradi
nacionalnih okoliščin od države članice do 
države članice razlikuje;

Or. en

Predlog spremembe 119
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da sta pojav tehnologij 
energije iz obnovljivih virov ter njihov 
porazdeljeni in decentralizirani značaj 
spodbudila oblikovanje številnih zadrug in 
shem skupnosti za proizvodnjo in 
distribucijo energije, ki so v lasti 
državljanov; 

Or. en

Predlog spremembe 120
Roger Helmer
v imenu skupine EFD

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da se prekomerni razvoj 
vetrne energije sooča z znatnim odporom 
javnosti, saj močno spreminja podobo 
pokrajine, uničuje soseske, domove in 
skupnosti, negativno vpliva na vrednost 
nepremičnin, povzroča zdravstvene težave 
lokalnih prebivalcev in škoduje 
prostoživečim živalim, med drugim pticam 
in netopirjem;
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Or. en

Predlog spremembe 121
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. v zvezi z energetskimi in podnebnimi 
cilji Unije ugotavlja, da je sprejemanje 
energije iz obnovljivih virov z družbenega 
in političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike v 
razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov, 
ter poudarja, da je dostop do kapitala za 
naložbe ključni dejavnik za nadaljnji 
razvoj energije iz obnovljivih virov, in 
poziva EU, države članice ter regionalne 
in lokalne vlade, naj zagotovijo ohranitev 
javnih mehanizmov podpore, kjer so 
potrebni, in pomagajo spodbuditi zasebne 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike v 
razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;
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se zato strinja s Komisijo, da bo 
spodbujanje porabnikov k proizvodnji 
njihove lastne energije vodilo k večjemu 
občutku odgovornosti za lastno porabo 
energije in nadzoru nad njo ter povečani 
naklonjenosti projektom energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 123
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje omrežij in 
objektov za proizvodnjo energije z 
družbenega in političnega vidika v državah 
članicah različno; poudarja, da so velike 
razlike v razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov, 
kar je predvsem posledica finančne krize, 
ki je vodila k široki razpršitvi kapitala za 
vlagatelje;  poziva Komisijo, naj predlaga 
rešitve za države članice, v katerih se 
vlagatelji soočajo z visokimi obrestnimi 
merami, zlasti za južnoevropske države; 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
Evropsko investicijsko banko in 
nacionalnimi javnimi ustanovami v celoti 
preuči možnosti za namenitev sredstev in 
inovativnih finančnih instrumentov v 
okviru sedanjega in prihodnjega 
proračuna EU za financiranje projektov 
energije iz obnovljivih virov; 

Or. en
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Predlog spremembe 124
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike v 
razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;
ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika mogoče zagotoviti le 
tako, da se zagotovi popolna preglednost, 
kar zadeva stroške in posledice takšne 
energije za porabnika; 

Or. fr

Predlog spremembe 125
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energetskih
virov z družbenega in političnega vidika v 
državah članicah vedno različno in da so
ob vsaki uvedbi novih energetskih virov 
potrebna posvetovanja z lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi; ugotavlja, da so
velike razlike v razpoložljivosti javnih in 
zasebnih finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov, 
kar je posledica nejasnih političnih ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike v 
razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;
meni, da morajo trgi ogljika odigrati svojo 
vlogo pri spodbujanju vlagateljev k 
naložbam v obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 127
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike v 
razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;
meni, da je bistvenega pomena, da se 
pripravijo zemljevidi, ki prikazujejo 
porazdelitev potenciala obnovljivih virov 
energije v državah članicah in v celotni 
EU, da bi olajšali ustrezno dodelitev 
financiranja; 

Or. pl
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Predlog spremembe 128
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz 
obnovljivih virov z družbenega in 
političnega vidika v državah članicah 
različno in da so velike razlike med 
razpoložljivostjo javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

4. ugotavlja, da je sprejemanje vseh virov
energije z družbenega in političnega vidika 
v državah članicah različno in da so velike 
razlike v razpoložljivosti javnih in zasebnih 
finančnih sredstev, namenjenih 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 129
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da sta pojav tehnologij 
energije iz obnovljivih virov ter njihov 
decentralizirani značaj spodbudila 
oblikovanje številnih zadrug in shem 
skupnosti za proizvodnjo in distribucijo 
energije, ki so v lasti državljanov, kot se je 
na primer pokazalo v Nemčiji, Belgiji in 
na Danskem; 

Or. en

Predlog spremembe 130
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da sta pojav tehnologij 
energije iz obnovljivih virov ter njihov 
decentralizirani značaj spodbudila 
oblikovanje številnih zadrug in shem 
skupnosti za proizvodnjo in distribucijo 
energije, ki so v lasti državljanov, kot se je 
na primer pokazalo v Nemčiji in na 
Danskem; 

Or. en

Predlog spremembe 131
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da predstavlja sprejemanje z 
družbenega vidika pomemben pogoj za 
nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije, 
zato je nujno, da evropski državljani že od 
samega začetka tesno sodelujejo pri 
vprašanjih, ki zadevajo gradnjo omrežja 
in elektrarn; 

Or. de

Predlog spremembe 132
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le 
del energije iz obnovljivih virov, pri čemer 
se tudi druge tehnologije približujejo 

črtano
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tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 
za znižanje stroškov, tako da bo energija 
iz obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

Or. nl

Predlog spremembe 133
Roger Helmer
v imenu skupine EFD

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le 
del energije iz obnovljivih virov, pri čemer 
se tudi druge tehnologije približujejo 
tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 
za znižanje stroškov, tako da bo energija 
iz obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. je zaskrbljen, ker vetrna in sončna 
energija cenovno nista konkurenčni, in 
predvideva, da bodo čez nekaj let sedanje 
naložbe v obnovljive vire energije 
zastarele in cenovno nesprejemljive;

Or. en

Predlog spremembe 134
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le 
del energije iz obnovljivih virov, pri čemer 
se tudi druge tehnologije približujejo 
tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 

5. ugotavlja, da se nekatere tehnologije
energije iz obnovljivih virov približujejo 
tržnim cenam veliko hitreje, kot je bilo 
pričakovano, medtem ko drugi obnovljivi 
viri energije na energetskem trgu še niso 
tržno konkurenčni;  se strinja s Komisijo, 
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za znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

da je treba izkoristiti vsa razpoložljiva 
sredstva za znižanje stroškov in obravnavo 
neopravljenega prenosa določb o 
notranjem trgu, kar ima na primer za 
posledico visoko koncentrirane trge za 
proizvodnjo električne energije, tako da bo 
energija iz obnovljivih virov konkurenčna s 
tržno-gospodarskega vidika, pri čemer je 
treba nemudoma ukiniti podporo fosilnim 
gorivom;

Or. en

Predlog spremembe 135
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. poudarja, da več kot 50 % vse evropske 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
predstavlja stabilna in konkurenci 
izpostavljena hidroelektrična energija;  je 
zaskrbljen, ker je bil doslej na energetskem 
trgu tržno konkurenčen le del novih vrst
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bodo nove vrste 
energije iz obnovljivih virov konkurenčne
s tržno-gospodarskega vidika; kljub temu 
poziva, da je treba, preden se zagotovi 
podpora za tehnologijo iz obnovljivih 
virov, opraviti oceno stroškov v 
življenjskem ciklu, da bi ugotovili, ali bo 
tehnologija v prihodnosti gospodarsko 
konkurenčna;

Or. de
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Predlog spremembe 136
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le 
del energije iz obnovljivih virov, pri čemer 
se tudi druge tehnologije približujejo 
tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 
za znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. ugotavlja, da so nekatere vrste energije 
iz obnovljivih virov na energetskem trgu 
že tržno konkurenčne, medtem ko se 
nekatere druge tehnologije približujejo 
tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 
za znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika, vključno z ustrezno 
internalizacijo vseh vrst zunanjih 
stroškov; ugotavlja, da je treba energetski 
trg, infrastrukturo in podporne sheme, ki 
so trenutno še vedno organizirani glede 
na potrebe konvencionalnih tehnologij, 
preoblikovati, da se spodbudi vključevanje 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa ustrezna sredstva za znižanje 
stroškov, tako da bo energija iz obnovljivih 
virov konkurenčna s tržno-gospodarskega 
vidika; meni, da bi bilo v primeru tržnih 
nepopolnosti ali če se proizvajalci 
srečujejo z omejenimi priložnostmi za 
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zagotovitev tržnega financiranja, treba 
omogočiti dostop do cenovno bolj 
sprejemljivega naložbenega kapitala za 
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 138
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika; poudarja, da je 
treba za izboljšanje konkurenčnosti 
energije iz obnovljivih virov pripraviti 
načrt za postopno opuščanje subvencij za 
fosilna goriva;

Or. fi

Predlog spremembe 139
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
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izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika; poudarja, da je 
potrebno omejiti tveganja za vlagatelje v 
obnovljive vire energije z jasno in 
dolgoročno Evropsko strategijo;

Or. sl

Predlog spremembe 140
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le
del energije iz obnovljivih virov, pri čemer 
se tudi druge tehnologije približujejo 
tržnim cenam; se strinja s Komisijo, da je 
treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva 
za znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. ugotavlja, da je del energije iz 
obnovljivih virov že tržno konkurenčen in 
da se nekatere druge tehnologije 
približujejo tržnim cenam, medtem ko 
stroški konvencionalnih tehnologij 
naraščajo, srednje- do dolgoročno pa se 
bodo povečevale tudi cene fosilnih goriv;  
se strinja s Komisijo, da je treba izkoristiti 
vsa razpoložljiva sredstva za znižanje 
stroškov energije iz obnovljivih virov, tako 
da bo ta konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

Or. en

Predlog spremembe 141
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
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tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa primerna, finančno 
trajnostna sredstva za znižanje stroškov, 
tako da bodo energija iz obnovljivih virov
in druge nove oblike proizvodnje energije 
konkurenčne s tržno-gospodarskega 
vidika;

Or. en

Predlog spremembe 142
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. pozdravlja dejstvo, da postaja energija 
iz obnovljivih virov na energetskem trgu
vedno bolj tržno konkurenčna;  se strinja s 
Komisijo, da je treba izkoristiti vsa 
razpoložljiva sredstva za nadaljnje 
povečanje gospodarske konkurenčnosti 
energije iz obnovljivih virov;

Or. de

Predlog spremembe 143
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 

5. je zaskrbljen, ker so bile doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčne zlasti 
tiste vrste energije iz obnovljivih virov, ki 
so že dolgo tehnološko uspešne, pri čemer 
se tudi druge novejše tehnologije 
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izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

približujejo tržnim cenam; se strinja s 
Komisijo, da je treba izkoristiti vsa 
razpoložljiva sredstva za znižanje stroškov, 
tako da bodo vse vrste energije iz 
obnovljivih virov konkurenčne s tržno-
gospodarskega vidika;

Or. de

Predlog spremembe 144
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika kot dodaten vir 
električne energije za domove in sredstvo 
za proizvodnjo električne energije za 
omrežje;

Or. pl

Predlog spremembe 145
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, čeprav se 
nekatere tehnologije približujejo tržnim 
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cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

Or. en

Predlog spremembe 146
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

5. ugotavlja, da je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
gospodarskega vidika;

en

Predlog spremembe 147
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-

5. ugotavlja, da je bil doslej na 
energetskem trgu tržno konkurenčen le del 
energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
tudi druge tehnologije približujejo tržnim 
cenam; se strinja s Komisijo, da je treba 
izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za 
znižanje stroškov, tako da bo energija iz 
obnovljivih virov konkurenčna s tržno-
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gospodarskega vidika; gospodarskega vidika;

Or. en

Predlog spremembe 148
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da ogrevanje in hlajenje 
danes predstavljata več kot 40 % porabe 
končne energije v Evropi in da se delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
končne energije za ogrevanje in hlajenje 
povečuje, saj je leta 2009 v EU27 znašal 
12,47 % bruto končne porabe za 
ogrevanje in hlajenje;  poudarja, da je 
treba nameniti več pozornosti 
neizkoriščenemu potencialu ogrevanja in 
hlajenja iz obnovljivih virov energije ter 
njegovi vlogi pri spodbujanju trajnosti, 
lokalne rasti in industrijske 
konkurenčnosti;  poziva Evropsko
komisijo, naj predstavi temeljito analizo in 
svoje nadaljnje korake za podpiranje 
držav članic pri uspešnem in stroškovno 
učinkovitem izkoriščanju vsega potenciala 
ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri 
energije; 

Or. en

Predlog spremembe 149
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da ogrevanje in hlajenje 
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danes predstavljata približno 46 % porabe 
končne energije v EU in da se delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
končne energije za ogrevanje in hlajenje 
povečuje, saj je leta 2009 v EU27 znašal 
12,47 % bruto končne porabe za 
ogrevanje in hlajenje;  zato meni, da je 
treba nameniti več pozornosti 
neizkoriščenemu potencialu ogrevanja in 
hlajenja iz obnovljivih virov energije ter 
njegovi vlogi pri spodbujanju trajnosti, 
lokalne rasti in industrijske 
konkurenčnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. priznava, da obstaja zadosten pravni 
okvir v obliki Uredbe (EU) št. 955/2010 z 
dne 20. oktobra 2010 o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki 
dajejo na trg les in lesne proizvode, da se 
zagotovi dokaz, da se biomasa v Evropski 
uniji proizvaja trajnostno in da se ne krši 
nobena zakonodaja o gozdovih ali varstvu 
okolja v zvezi s trajnostnim upravljanjem 
gozdov; ugotavlja, da bi vsakršna nova 
zakonodaja o trajnosti biomase, ki se 
uporablja za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in se proizvaja v 
Evropski uniji, morala upoštevati 
obstoječi pravni okvir in instrumente, ki 
jih slednji zagotavlja; 

Or. en
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Predlog spremembe 151
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. priznava, da je potencial zmanjšanja 
emisij ogljikovega dioksida s povečanjem 
uporabe biometana v vozilih za kratke in 
dolge razdalje, zlasti v težkih tovornih 
vozilih, in uporabe električne energije v 
vozilih za kratke razdalje v mestih, 
precejšen;

Or. en

Predlog spremembe 152
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da so za povečanje družbene 
sprejemljivosti obnovljivih virov energije 
potrebni nadaljnji ukrepi; obenem meni, 
da bi bil v ta namen učinkovit ukrep, ki bi 
uvedel holističen pristop k 
proizvajalcu/porabniku – ali 
„prorabniku“ – ki bi lahko upravljal 
postopek proizvodnje energije;

Or. pl

Predlog spremembe 153
Gunnar Hökmark

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

5a. tržni mehanizmi in konkurenca sta 
predpogoj za dolgoročni razvoj energije iz 
obnovljivih virov v Evropi;  ugotavlja, da 
je svoboden in odprt trg najboljši način za 
spodbujanje trajnostnega razvoja energije 
iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 154
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da bi bilo na področju 
konvencionalne energije bolje, da bi 
izrabljali biomaso, vključno z biomaso iz 
komunalnih odpadkov; 

Or. pl

Predlog spremembe 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da je pomembno zagotoviti, 
da cene za porabnike, tako gospodinjske 
kot industrijske, ostanejo na sprejemljivi 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da bi bilo za zagotovitev 
postopnega vključevanja na trg treba 
nacionalne podporne sheme za energijo iz 
obnovljivih virov postopoma ukiniti, ko se 
dosežeta sposobnost preživetja in 
konkurenčnost določenega obnovljivega 
vira energije na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 157
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. da se da prednost stroškovno najbolj 
učinkovitemu vključevanju obnovljivih 
virov energije na evropski trg, poziva 
države članice, naj postopoma ukinejo 
subvencije za fosilna goriva in jedrsko 
energijo, pravilno izvajajo svežnje za 
liberalizacijo in odpravijo strukturne 
pomanjkljivosti trga, kot je tržna 
koncentracija, ter Komisijo, naj bo 
odločna pri zagotavljanju izvajanja zgoraj 
omenjenega, naj uvede likvidne trge za 
trgovanje znotraj dneva, trge storitev 
izravnave in trge sistemskih storitev ter 
naj slednje vključi na ravni EU, kot je 
določeno v ciljnem modelu za celotno EU, 
in zunaj nje; 

Or. en
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Predlog spremembe 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. za pravilno delovanje notranjega 
energetskega trga bi države članice 
morale postopoma ukiniti subvencije za 
fosilno gorivo in jedrsko energijo, izvajati 
svežnje za liberalizacijo in odpraviti 
strukturne pomanjkljivosti trga, kot so 
tržna koncentracija in regulirane cene 
energije, ter uvesti likvidne trge za 
trgovanje znotraj dneva, trge storitev 
izravnave in trge sistemskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 159
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da imajo cene različnih 
energetskih virov poglavitno vlogo pri 
opredelitvi vedenja tržnih akterjev, 
vključno z industrijo in potrošniki, ter 
opaža, da nezmožnost sedanjega okvira 
politike, da v celoti internalizira zunanje 
stroške, skupaj z velikodušnimi državnimi 
subvencijami za neobnovljive vire energije 
ovira rast obnovljivih virov energije; 
poziva k postopni ukinitvi subvencij za 
fosilna goriva in k temu, da vsi energetski 
viri sami krijejo svoje okoljske stroške;

Or. en
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Predlog spremembe 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. meni, da je treba postopoma ukiniti 
subvencije, ki škodujejo konkurenci, pa 
tudi tiste, ki podpirajo okolju škodljiva 
fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 161
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. meni, da je treba postopoma ukiniti 
subvencije, ki podpirajo okolju škodljiva 
fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 162
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj opravi analizo 
učinka, ki ga imajo subvencije za fosilno 
gorivo in jedrsko energijo na dobro 
delovanje notranjega energetskega trga in 
vključevanje obnovljivih virov energije v 
energetski sistem;
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Or. en

Predlog spremembe 163
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen nad dejstvom, da so 
neobnovljivi energetski viri v nekaterih 
državah še vedno subvencionirani;

Or. en

Predlog spremembe 164
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energija iz obnovljivih virov na 
evropskem notranjem energetskem trgu

Energija iz obnovljivih virov na pravičnem 
in popolnoma integriranem evropskem 
notranjem energetskem trgu

Or. en

Predlog spremembe 165
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) (za podnaslovom „Energija iz obnovljivih virov na evropskem 
notranjem energetskem trgu“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so omrežna 
infrastruktura, upravljanje omrežij in 
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tržna pravila prilagojeni potrebam 
elektrarn na fosilna goriva in jedrskih 
elektrarn, kar novejše tehnologije, kot so 
obnovljivi viri energije, postavlja v 
podrejen konkurenčni položaj;

Or. de

Predlog spremembe 166
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) (za podnaslovom „Energija iz obnovljivih virov na evropskem 
notranjem energetskem trgu“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da lahko nekatere 
tehnologije za energijo iz obnovljivih virov 
povzročijo nesprejemljivo izgubo dobrega 
počutja in lahko predstavljajo tveganje za 
zdravje ljudi, če se nahajajo v neposredni 
bližini stanovanjskih objektov; poudarja, 
da energije iz obnovljivih virov ne bi smeli 
razvijati na način, ki selektivno škoduje 
življenjskemu okolju ali gospodarski 
blaginji osamljenih skupnosti ali bivališč; 
opozarja, da morajo nacionalne vlade 
zagotoviti zaščito ali ustrezno nadomestilo 
vsakomur, čigar zdravje ali dobro počutje 
je lahko ogroženo zaradi razvoja 
obnovljivih virov energije; 

Or. en

Predlog spremembe 167
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 6. ugotavlja, da bo notranji trg za plin in 
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dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

elektriko, ki bo dokončno oblikovan do 
leta 2014, ključen za vključevanje energije 
iz obnovljivih virov in da bo služil kot 
stroškovno učinkovito sredstvo za 
uravnovešenje spremenljive proizvodnje 
električne energije;  pozdravlja poročilo
Komisije o stanju vzpostavitve notranjega 
energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 168
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; poziva Komisijo, naj izkoristi 
vse instrumente, ki jih ima na voljo, da bi 
čimprej vzpostavila notranji energetski 
trg;

Or. de

Predlog spremembe 169
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;
poziva države članice, naj si še naprej 
prizadevajo za popolno izvajanje 
zakonodaje o notranjem energetskem 
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trgu, razvoj medsebojnih povezav in 
odpravo energetskih otokov in ozkih grl;

Or. en

Predlog spremembe 170
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;
poziva države članice, naj si še naprej 
prizadevajo za popolno izvajanje 
zakonodaje o notranjem energetskem 
trgu, razvoj medsebojnih povezav in 
odpravo ozkih grl;

Or. en

Predlog spremembe 171
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

6. ugotavlja, da bo notranji trg za plin in 
elektriko, ki naj bi bil dokončno oblikovan 
do leta 2014, prispeval k vključevanju 
energije iz obnovljivih virov; podpira
namero Komisije, da Sodišču preda zadeve 
proti državam članicam, ki niso prenesle 
zakonodaje o notranjem energetskem trgu 
v nacionalno zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 172
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo v kratkem poročala o stanju 
vzpostavitve notranjega energetskega trga;

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 
dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da 
bo sprejela odločne ukrepe, da bi 
zagotovila, da se bo tretji sveženj o 
notranjem energetskem trgu izvajal v vseh 
državah članicah Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe 173
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. izraža zaskrbljenost glede združljivosti 
nedavnih sprememb v davčni zakonodaji 
in zakonodaji o proizvodnji energije v 
državah članicah, kot je Španija, z 
določbami o notranjem energetskem trgu, 
pa tudi z drugo zakonodajo EU na 
področju energije ter njenimi splošnimi 
cilji; predlaga pravično in pregledno 
obravnavo izzivov gospodarske krize in 
posebnih nacionalnih težav, kot so 
presežne zmogljivosti v sektorju električne 
energije, tako da se opredelijo novi 
mehanizmi za porazdelitev bremena 
stroškov elektroenergetskega sistema, ki 
upoštevajo tudi merila, kot so stare in 
posredne subvencije, učinkovitost 
proizvodnje in internalizacija zunanjih 
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stroškov; 

Or. en

Predlog spremembe 174
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. nacionalne podporne sheme se morajo 
za namene prenosa koristi stroškovne
učinkovitosti na končne porabnike in 
obvladovanja stroškov spodbujanja 
energije iz obnovljivih virov bolj odzivati 
na tržne signale, upoštevati morajo 
dozorelost različnih tehnologij in biti 
ustrezno prilagojeni;

Or. en

Predlog spremembe 175
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. enoten evropski energetski trg, kjer se 
energija lahko prosto pretaka med vsemi 
državami članicami EU, je ključni 
dejavnik razvoja obnovljivih virov 
energije v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 176
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da sedanja ureditev (v kateri 
se notranji energetski trg še ni uresničil 
zaradi neuspelega prenosa zadevnih 
določb) daje prednost proizvodnji 
električne energije, ki temelji na fosilnem 
gorivu, pogosto prek nepravičnih 
subvencij in uveljavljenih ponudnikov;  
poziva Komisijo, naj odpravi posledično 
nepravično obravnavo energije iz 
obnovljivih virov z ustrezno uporabo 
svojih pravnih sredstev;  poleg tega poziva 
k popolni internalizaciji zunanjih 
stroškov, kot so stroški emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 177
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 178
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da je obstoj približno 170 
različnih mehanizmov za spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov znotraj Unije
dokaz, da so nacionalni mehanizmi 
prilagojeni različnim stopnjam dozorelosti 
različnih tehnologij in še vedno različnim 
lastnostim nacionalnih trgov, kar zadeva 
upravne postopke in postopke 
povezovanja v omrežje, stroške kapitala in 
značilnosti trga električne energije;  
ugotavlja, da so strukturna izkrivljanja 
trga, kakršna so subvencije za fosilno 
gorivo, regulirane cene energije in 
koncentracija trga, v nekaterih državah 
članicah še vedno pogosta;  poudarja, da 
so odprava zgoraj omenjenih ozkih grl, 
razvoj elektroenergetskega trga za 
trgovanje znotraj dneva v skoraj realnem 
času in razvoj trgov za storitve izravnave 
in sistemske storitve bistvenega pomena za 
vključevanje obnovljivih virov energije na 
notranji energetski trg in njihovo 
konkurenčnost na tem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 179
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 

7. ugotavlja, da obstoj cele vrste različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Unije zagotavlja, 
da se pri zasnovi podporne sheme 
upoštevajo različni potenciali in vzorci 
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obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

tehnologije znotraj držav članic, s čimer 
se preprečijo nepričakovani dobički 
(povečanje stroškov za 25 % v primeru 
enotne stopnje podpore v EU1) z 
upoštevanjem dejanskih stroškov 
tehnologije; istočasno pozdravlja pobudo 
Komisije za pripravo smernic za podporne 
sheme;
__________________
1 Evropska komisija, Študija GD za 
energetiko Ecofys et al. (2011)futures-e; 
Evropska komisija, Pametna energija -
Evropa, ALTENER Financiranje energije 
iz obnovljivih virov na evropskem 
energetskem trgu. Resch et al. (2009). 

Or. en

Predlog spremembe 180
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da je znotraj Evropske unije 
zaradi razlik med nacionalnimi trgi in 
tehnologijami trenutno v uporabi
približno 170 različnih mehanizmov za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov, 
kar predstavlja problem za notranji 
energetski trg;

Or. de

Predlog spremembe 181
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da številni različni 
mehanizmi državne pomoči znotraj 
Evropske unije lahko spodbudijo 
nastanek monopolov in zmanjšujejo 
učinkovitost notranjega energetskega 
trga, saj dodatno utrjujejo obstoječe 
razlike ali celo ustvarjajo nove; zlasti trgi 
zmogljivosti ovirajo svobodno konkurenco 
in spodbujanje drugih izravnalnih 
sredstev, kot so upravljanje 
povpraševanja, infrastruktura in 
skladiščenje, bolj na splošno pa 
vključevanje energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 182
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da subvencije za 
konvencionalno energijo, slaba 
medsebojna povezanost in visoka 
koncentracija na trgu znotraj Evropske 
unije bistveno zmanjšujejo učinkovitost 
čezmejne trgovine z elektriko, saj dodatno
utrjujejo obstoječe razlike ali jih celo
poglabljajo in tako ovirajo dokončno 
oblikovanje notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 183
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali jih celo poglablja in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga; smernice 
Komisije o reformi podpornih shem bodo 
dobrodošle;

Or. en

Predlog spremembe 184
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko, saj dodatno utrjuje 
obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in 
tako ovira dokončno oblikovanje 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da približno 170 različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z elektriko; kljub temu poudarja 
pomen podpornih shem za razvoj energije 
iz obnovljivih virov in pomen vključevanja 
lokalnih sredstev v te sheme;  

Or. fi

Predlog spremembe 185
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da zapleteni postopki 
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odobritve in procesi načrtovanja, ki lahko 
trajajo mesece ali leta, ter strah pred 
retroaktivnimi spremembami podpornih 
shem povečujejo projektna tveganja;  tako 
velika tveganja zlasti v državah z 
nestabilnimi trgi kapitala povzročajo zelo 
visoke stroške kapitala, kar zvišuje stroške 
projektov za energijo iz obnovljivih virov 
ter zmanjšuje njihovo konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 186
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja potrebo po poenostavitvi 
upravnih postopkov ter stabilnih in 
učinkovitih podpornih shemah, ki jih je 
mogoče s časom prilagajati ter jih 
postopoma ukiniti, ko tehnologije in 
dobavne verige dozorijo in postanejo 
konkurenčne ter so tržne nepopolnosti 
odpravljene;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; poudarja, 
da so bili podporne sheme za obnovljive 
vire energije v prvi vrsti uvedeni zaradi 
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konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

nepopolne odprtosti trga in nepopolne 
internalizacije zunanjih stroškov 
konvencionalne proizvodnje, dodatno pa 
zaradi zgodnje faze razvoja večine 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;  
obžaluje dejstvo, da še vedno prevladujejo 
subvencije za fosilno gorivo in jedrsko 
energijo; podpira oceno Komisije, da mora 
biti pri vseh virih energije v vseh državah 
članicah prisotna konkurenca, saj je to 
najboljša spodbuda za inovativne preskoke 
in znižanje stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 188
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira 
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira 
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov – na dolgi rok 
in ko ta postane ekonomsko uspešna –
prisotna konkurenca, saj je to najboljša 
spodbuda za inovativne preskoke in 
znižanje stroškov;

Or. de

Predlog spremembe 189
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
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oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti pri vseh virih 
energije, vključno s fosilnimi gorivi,
prisotna konkurenca, saj je to najboljša 
spodbuda za inovativne preskoke in 
znižanje stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 190
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti pri vseh virih 
energije, ko dozorijo, prisotna konkurenca, 
saj je to najboljša spodbuda za inovativne 
preskoke in znižanje stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 191
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;
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poziva k skladnim podpornim ukrepom za 
proizvodnjo energije in obsoja novo 
politiko Grčije, s katero slednja zvišuje 
premijo za na plinu temelječo proizvodnjo 
električne energije in znižuje tisto za 
vetrno energijo, kar je privedlo do veliko 
večjih prihodkov za proizvodnjo energije, 
ki temelji na fosilnem gorivu, kot za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov; 
poziva Komisijo, naj opozori, da ta 
politika ni v skladu s politikami in cilji EU 
ter da jo je treba spremeniti; 

Or. en

Predlog spremembe 192
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira 
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira 
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;
vseeno izraža zaskrbljenost, da bi sicer 
bistvena vpeljava proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov na trg lahko pripeljala 
do bolj obsežne energetske revščine;

Or. pl

Predlog spremembe 193
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega 
oblikovanja notranjega energetskega trga 
največjo korist imeli uporabniki; podpira
oceno Komisije, da mora biti tudi pri 
energiji iz obnovljivih virov prisotna 
konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za 
inovativne preskoke in znižanje stroškov;
poudarja, da ohranitev reguliranih cen na 
maloprodajni ravni ogroža zmožnost 
porabnikov, da v celoti izkoristijo svojo 
možnost izbire; 

Or. en

Predlog spremembe 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da se razvoj shranjevanja 
energije in spodbujanje porabnikov k 
proizvodnji lastne energije lahko povežeta 
z razvojem trga in sta zato pomembna za 
delovanje notranjega energetskega trga; 

Or. en

Predlog spremembe 195
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;
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opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za 
sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za 
sodelovanje v okviru EU, ki bodo določale, 
kako naj bi mehanizmi sodelovanja 
delovali v praksi, predstavile izzive in 
načine spopadanja z njimi ter zagotovile, 
da se zahteve Evropske unije prenesejo v 
zakonodajo držav članic; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

Or. de

Predlog spremembe 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;
opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za
sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;
opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi, kot je krepitev 
trgovanja; pozdravlja napoved Komisije, 
da bo pripravila smernice za izkoriščanje 
mehanizmov sodelovanja, ki bi morale 
zagotoviti boljše informacije in manj 
zapleteno uporabo teh mehanizmov;
poziva države članice, naj potem te 
mehanizme bolje izkoristijo, hkrati pa
navežejo tesnejše medsebojne stike;

Or. en

Predlog spremembe 197
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;
opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za 
sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

9. ugotavlja, da se mehanizmi sodelovanja, 
vzpostavljeni z Uredbo 2009/28/ES, doslej 
niso veliko uporabljali; opozarja na 
ugotovitve Komisije, na podlagi katerih bi 
večja uporaba razpoložljivih mehanizmov 
za sodelovanje lahko prinesla znatne 
koristi; pozdravlja napoved Komisije, da 
bo pripravila smernice za sodelovanje v 
okviru EU; poziva države članice, naj bolje 
izkoristijo mehanizme sodelovanja in 
navežejo medsebojne stike;

Or. en

Predlog spremembe 198
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi 
sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 
2009/28/ES, doslej skoraj niso uporabljali;
opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za 
sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

9. ugotavlja, da se mehanizmi sodelovanja, 
vzpostavljeni z Uredbo 2009/28/ES, doslej 
skoraj niso uporabljali, vendar se trenutno 
načrtujejo številni programi sodelovanja;
opozarja na ugotovitve Komisije, na 
podlagi katerih bi večja uporaba 
razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje 
prinesla znatne koristi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo pripravila smernice za 
sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme 
sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

Or. en
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Predlog spremembe 199
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da direktiva o obnovljivih 
virih energije določa mehanizme 
sodelovanja, ki omogočajo, da se energija 
iz obnovljivih virov, proizvedena v eni 
državi članici, šteje k ciljem druge države 
članice;  obžaluje, da se ti mehanizmi še 
vedno ne izkoriščajo v večji meri kljub 
možnostim za obojestranske gospodarske 
koristi;

Or. en

Predlog spremembe 200
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi zgodnja in ambiciozna 
opredelitev zavezujočega cilja za celotno 
EU za obdobje po letu 2020 v zvezi z 
deležem, ki naj bi ga v porabi končne 
energije predstavljala energija iz 
obnovljivih virov, države članice 
spodbudila k dejavnejšemu vključevanju v 
mehanizme sodelovanja;  

Or. de

Predlog spremembe 201
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja dejstvo, da so se metode za 
napovedovanje razpoložljive vetrne 
energije na trgih znotraj dneva izboljšale, 
kar omogoča boljše vključevanje 
električne energije iz različnih obnovljivih 
virov; pozdravlja tudi nove kodekse 
omrežja, ki jih zahteva tretji sveženj o 
notranjem energetskem trgu, ki jih 
trenutno razvijajo ustrezni akterji in 
vodijo k ustaljeni frekvenci, s čimer 
prispevajo tudi k boljšemu vključevanju 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 202
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. pozdravlja uvedbo sistemov premij za 
oddajo proizvodnje električne energije v 
omrežje v Združenem kraljestvu, Italiji, na 
Danskem in v Nemčiji, kar omogoča 
polno udeležbo energije iz obnovljivih 
virov na povezanem notranjem 
energetskem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 203
Laurence J.A.J. Stassen
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost 
sistema in ki so se doslej opravljale s 
pomočjo konvencionalnih virov energije;

10. znova poudarja, da spada v skladu s 
Pogodbami izbor energetske mešanice 
med pristojnosti držav članic;

Or. nl

Predlog spremembe 204
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da bodo imele tehnologije za
energijo iz obnovljivih virov v prihodnjih 
letih vse večjo vlogo v energetski mešanici 
EU;  zato bi bilo treba sprejeti nove tržne 
ureditve, ki bi odražale te spremembe in 
ustrezno vključevale raznolike tehnologije 
z nizkimi mejnimi stroški.  Z uvedbo 
primerne oblike trga bodo proizvajalci 
energije iz obnovljivih virov lahko
dolgoročno prevzeli funkcije in naloge, ki 
so potrebne za stabilnost sistema in ki so se 
doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije, v skladu z 
njihovimi zmogljivostmi;

Or. en

Predlog spremembe 205
Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da bi za popolno vključitev 
energije iz obnovljivih virov v evropski 
notranji energetski trg v vseh državah 
članicah morale tržne ureditve čim prej 
spodbuditi večjo udeležbo povpraševanja
in večji prispevek ukrepov za energetsko 
učinkovitost, da bi le-ti prevzeli funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije, v skladu z 
njihovimi zmogljivostmi in posebnimi 
značilnostmi; ugotavlja, da so se 
izravnalne operacije vedno izvajale 
znotraj nekega sistema in da je razširitev 
izravnalnih območij z bolje medsebojno 
povezanimi elektroenergetskimi sistemi s 
tega vidika bistvenega pomena;  

Or. en

Predlog spremembe 206
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov postopoma vključiti v 
evropski notranji energetski trg, in sicer do 
mere, ki jo dovoljujeta njihova dozorelost 
in stopnja liberalizacije nacionalnih 
energetskih trgov, in da različne vrste te 
energije lahko dolgoročno prevzamejo
funkcije in naloge, ki so potrebne za 
stabilnost sistema in ki so se doslej 
opravljale s pomočjo konvencionalnih 
virov energije v skladu z njihovimi 
posebnimi značilnostmi in zmogljivostmi;



PE500.604v01-00 98/255 AM\920120SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 207
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov in druge nizkoogljične 
tehnologije, če so te finančno vzdržne in 
uživajo podporo javnosti, v vseh državah 
članicah čim prej popolnoma vključiti v 
evropski notranji energetski trg in da
morajo dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da morajo tržne ureditve čim 
prej olajšati vključevanje energije iz 
obnovljivih virov v evropski notranji 
energetski trg v vseh državah članicah; 
meni, da mora energija iz obnovljivih virov
dolgoročno prevzeti funkcije in naloge, ki 
so potrebne za stabilnost sistema, tako da 
se omogoči sodelovanje vseh udeležencev 
na trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 209
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da ta energija v 
vedno večji meri prevzema funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 210
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba električno
energijo iz obnovljivih virov v vseh 
državah članicah čim prej popolnoma 
vključiti v evropski notranji energetski trg 
in da mora ta energija dolgoročno prevzeti 
funkcije in naloge, ki so potrebne za 
stabilnost sistema in ki so se doslej 
opravljale s pomočjo konvencionalnih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 211
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba tehnologije 
energije iz obnovljivih virov, ko te 
postanejo ekonomsko uspešne, v vseh 
državah članicah čim prej popolnoma 
vključiti v evropski notranji energetski trg 
in da mora ta energija dolgoročno prevzeti 
funkcije in naloge, ki so potrebne za 
stabilnost sistema in ki so se doslej 
opravljale s pomočjo konvencionalnih 
virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 212
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg; opozarja na 
uspešen primer popolnoma povezanega 
nordijskega trga (Nord Pool), kjer 
nekateri obnovljivi viri energije že 
prevzemajo funkcije in naloge, ki so 
potrebne za stabilnost sistema in ki so se 
doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 213
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije; v zvezi s 
tem poziva v večjemu upoštevanju 
pozitivnih in negativnih ter neposrednih 
in posrednih stranskih učinkov 
obnovljivih virov energije pri načrtovanju 
in izvajanju, predvsem kar zadeva 
obstoječo infrastrukturo, kot so prenosna 
in distribucijska omrežja, in naravni svet, 
biotsko raznovrstnost ter varovanje 
narave;  poziva Komisijo in države 
članice, naj javnost ozaveščajo o 
pozitivnih in negativnih učinkih različnih 
tehnologij obnovljivih virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 214
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije; poudarja, 
da bi pravi notranji trg omogočal 
predvsem splošno izravnavo nestalnosti 
energije iz obnovljivih virov in 
neenakomerne porazdelitve naravnih 
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virov; 

Or. en

Predlog spremembe 215
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah 
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije; priznava, 
da je obravnava izzivov sistemske 
povezanosti predpogoj za nadaljnje 
vključevanje energije iz obnovljivih virov 
na trg; 

Or. en

Predlog spremembe 216
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah
čim prej popolnoma vključiti v evropski 
notranji energetski trg in da mora ta 
energija dolgoročno prevzeti funkcije in 
naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema 
in ki so se doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije;

10. poudarja, da je treba energijo iz 
obnovljivih virov v vseh državah članicah
postopoma vključiti v evropski notranji 
energetski trg in da mora ta energija 
dolgoročno prevzeti funkcije in naloge, ki
so potrebne za stabilnost sistema in ki so se 
doslej opravljale s pomočjo 
konvencionalnih virov energije, v skladu s 
svojimi zmogljivostmi in posebnimi 
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značilnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 217
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. ugotavlja, da je vključevanje 
energije iz obnovljivih virov mogoče 
spodbujati z uporabo prožnih tehnologij 
za porazdeljeno proizvodnjo in 
upravljanje ter s krepitvijo vloge 
proizvajalcev-porabnikov, da bi aktivno 
sodelovali pri usklajevanju ponudbe in 
povpraševanja, izravnavi trga in 
podpiranju nemotenega delovanja 
elektroenergetskih sistemov;  ugotavlja, 
da bo uvedba naprednejših in pametnejših 
tehnologij za decentralizirano proizvodnjo 
energije in upravljanje omrežij na 
stroškovno učinkovit način prispevala k 
vključevanju energije iz obnovljivih virov 
na trg električne energije na ravni EU, 
tako da bo povečala prožnost, dopolnila 
obsežne projekte prenosne in 
distribucijske infrastrukture ter karseda 
zmanjšala izgube električne energije pri 
prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 218
Riikka Manner

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

10a. poudarja, da so cilji glede energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020, določeni v 
direktivi o obnovljivih virih energije za 
EU kot celoto ter za države članice, 
spodbudili uporabo energije iz obnovljivih 
virov v Evropi; meni, da mora EU čim 
prej predlagati nove cilje za obdobje po 
letu 2020, da bi vzpostavila dolgoročno 
politiko in okrepila varnost naložb;

Or. fi

Predlog spremembe 219
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. ugotavlja, da se sredstva kohezijske 
politike, ki so namenjena energetiki, sedaj 
pretežno porabljajo za obnovljive vire 
energije, čeprav slednje že podpirajo 
posebej njim namenjeni programi EU in 
držav članic, vključno s 
subvencioniranimi odkupnimi tarifami;  
ugotavlja, da se ob tem postavljajo 
vprašanja v zvezi s kolektivnim vplivom 
kohezijskih sredstev na razvoj obnovljivih 
virov energije v posameznih regijah;  zato 
meni, da je treba doseči boljše ravnovesje, 
pri katerem je večji odstotek strukturnih 
sredstev namenjen projektom energetske 
učinkovitosti; 

Or. en

Predlog spremembe 220
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. predvideva, da bo zaradi 
spremenljive narave evropske energetske 
mešanice treba prilagoditi sedanjo 
zasnovo trga;  ugotavlja, da se koristi, ki 
jih prinašajo obnovljivi viri energije, tj. 
znižanje veleprodajnih tržnih cen 
električne energije zaradi učinka 
razvrščanja po koristnosti, ne prenašajo 
primerno na končne porabnike;  poziva 
podjetja za maloprodajo energije, naj 
svoje koristi prenesejo na končne 
porabnike; 

Or. en

Predlog spremembe 221
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj preuči, kakšen 
učinek bo na razvoj obnovljivih virov 
energije imela obstoječa okoljska 
zakonodaja, npr. okvirna direktiva o 
vodah in direktiva o pticah; 

Or. de

Predlog spremembe 222
Paul Rübig

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

10a. poziva, naj se pri analizah stroškov in 
koristi bolj učinkovito uravnotežijo 
interesi različnih področij politik ter v 
večji meri upoštevajo pozitivni učinki 
energije iz obnovljivih virov, predvsem 
njihov stroškovno učinkovit prispevek k 
varovanju okolja; poudarja, da to še 
posebej velja tudi za zakonodajo EU o 
varstvu okolja, npr. okvirno direktivo o 
vodah in direktivo o pticah;

Or. de

Predlog spremembe 223
Béla Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) (za podnaslovom „Infrastrukturne zahteve“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. ugotavlja, da:
(a) so obnovljivi viri energije lahko dragi. 
Na primer, namestitev sončnih celic; 
gradnja geotermalne elektrarne; izdelava 
in postavitev vetrnih elektrarn; gradnja 
zapor za pridobivanje energije plimovanja 
in valovanja; gradnja hidroelektrarn so 
drage;
(b) so obnovljivi viri energije lahko 
škodljivi za okolje. Izraba energije 
plimovanja, na primer, ima negativen 
vpliv na prostoživeče živali in lahko 
zmanjša pretok vode pri plimovanju in 
ovira odtekanje odpadnih voda v morje. 
Na sončnih celicah se nabira prah. 
Hidroelektrarne lahko povzročajo 
poplavljanje bližnjih skupnosti in 
pokrajin; jezovi imajo velik ekološki vpliv 
na lokalni hidrološki režim.  Les pa pri 
gorenju sprošča onesnaževala zraka, med 
drugim tudi toplogredne pline;
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(c) imajo lahko lokacije obnovljivih virov 
omejitve. Veter ne piha ves čas; 
geotermalna in vulkanska dejavnost se 
lahko umirita in elektrarne lahko 
postanejo odvečne;
(d) lahko obnovljivi viri energije 
povzročajo hrup: hrup vetrnih turbin.
Zato je pomembno, da Komisija vse to 
upošteva in s tem ohranja okolje;

Or. en

Predlog spremembe 224
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino
decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

11. ugotavlja, da je dovajanje energije iz 
obnovljivih virov v nekaterih primerih
decentralizirano, od porabnikov oddaljeno 
in od vremena odvisno; kljub temu 
poudarja, da lahko nekatere vrste energije 
iz obnovljivih virov, kot so geotermalna 
energija, energija biomase in vodna 
energija, izravnavajo spremenljive 
energetske vire in s tem zmanjšajo potrebo 
po dodatni omrežni infrastrukturi; 
potrebna bo energetska infrastruktura, ki 
se razlikuje od sedanje, ki je bila v celoti 
razvita na podlagi konvencionalnih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 225
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino 
decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz
obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

11. ugotavlja, da bo skoraj polovica 
električne energije iz obnovljivih virov, 
pridobljene do leta 2020, prihajala iz 
decentraliziranih, od porabnikov 
oddaljenih in od vremena odvisnih
obnovljivih virov, zaradi česar bo 
potrebna energetska infrastruktura, ki se
razlikuje od sedanje, ki je bila v celoti 
razvita na podlagi konvencionalnih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 226
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino 
decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

11. ugotavlja, da terja dovajanje energije iz 
obnovljivih virov energetsko 
infrastrukturo, ki se razlikuje od sedanje, 
ki je bila v celoti razvita na podlagi 
konvencionalnih virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 227
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino 11. ugotavlja, da terja večinoma 
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decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

decentralizirano in v določenih primerih 
spremenljivo dovajanje energije iz 
obnovljivih virov energetsko 
infrastrukturo, ki se razlikuje od sedanje, 
ki je bila v celoti razvita na podlagi 
konvencionalnih virov energije v obdobju 
monopola;

Or. en

Predlog spremembe 228
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino
decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

11. ugotavlja, da terja v nekaterih 
primerih decentralizirano, od porabnikov 
oddaljeno in spremenljivo dovajanje 
energije iz obnovljivih virov energetsko 
infrastrukturo, ki se razlikuje od sedanje, 
ki je bila v celoti razvita na podlagi 
konvencionalnih virov energije; zato 
poudarja potrebo po modernizaciji in 
razširitvi energetskega omrežja, da se 
slednje prilagodi spremembam tehnologije 
proizvodnje, prenosa, distribucije in 
izravnave; 

Or. en

Predlog spremembe 229
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bodo za večino 
decentraliziranega, daljinskega in od 
vremena odvisnega dovajanja energije iz 

11. ugotavlja, da terja večinoma 
decentralizirano, od porabnikov oddaljeno 
in od vremena odvisno dovajanje energije 
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obnovljivih virov potrebni posegi, ki se
razlikujejo od sedanje energetske 
infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na 
podlagi konvencionalnih virov energije;

iz obnovljivih virov energetsko 
infrastrukturo, ki se razlikuje od sedanje, 
ki je bila v celoti razvita na podlagi 
konvencionalnih virov energije; ugotavlja, 
da se obnovljive vire energije ne razvija 
posebej ampak kot del celovitega 
energetskega sistema;

Or. sl

Predlog spremembe 230
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je razvoj infrastrukture 
nujen in ključnega pomena za uspeh 
enotnega trga in za vključevanje energije 
iz obnovljivih virov; v zvezi s tem je
zgodnje sprejetje zakonodajnih predlogov 
iz svežnja za energetsko infrastrukturo 
ključnega pomena, zlasti za pospešitev 
izgradnje nove infrastrukture s čezmejnim 
učinkom;

Or. en

Predlog spremembe 231
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 

črtano
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bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

Or. en

Predlog spremembe 232
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; 
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki 
doslej niso obstajale, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo; opaža, da bodo z 
oblikovanjem rezervnih zmogljivosti 
nastali veliki stroški;

Or. fi

Predlog spremembe 233
Catherine Trautmann
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva izravnalni vložek
konvencionalne proizvodnje energije in 
izboljšanje energetske učinkovitosti, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 234
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva izravnavo teh nihanj po 
celotnem integriranem in medsebojno 
povezanem evropskem elektroenergetskem 
omrežju, da bi zagotovili zanesljivo 
oskrbo; se strinja z analizo Komisije, po 
kateri bi oblikovanje rezervnih 
zmogljivosti povzročilo znatne stroške in 
izkrivilo vseevropski cenovni signal ter s 
tem nasprotovalo ciljem EU;  zavrača 
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konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

dodatne subvencije za fosilna goriva in 
poziva k izvedbi primernih sprememb 
zasnove energetskega trga, kot so ukrepi 
na strani povpraševanja, s katerimi bi 
potreba po rezervnih zmogljivostih 
izginila, kot je odprava težave, da zgolj 
energetski trgi trenutno ne zagotavljajo 
dovolj močnega cenovnega signala, ki bi 
usmeril naložbe v razvoj nove prožne 
proizvodnje; 

Or. en

Predlog spremembe 235
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da so zaradi nihanj pri 
proizvodnji in dovajanju električne
energije iz obnovljivih virov in 
pomanjkanja primerne energetske 
infrastrukture še vedno potrebne rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, da bi zagotovili zanesljivo 
oskrbo; priznava, da z zagotavljanjem 
rezervnih zmogljivosti nastanejo veliki
stroški, ki bi se jim lahko izognili z 
energetsko infrastrukturo, prilagojeno 
obnovljivim virom energije; ugotavlja, da
obstaja vedno večja potreba po stabilnem 
političnem okviru, ki bi zagotovil 
ekonomska jamstva glede razpoložljivosti 
teh rezervnih zmogljivosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri, kar bi bilo neučinkovito
in izkrivljalo konkurenčnost, in se 
zavzema za oblikovanje energetskega trga, 
ki bo prilagojen dolgoročnim ciljem 
podnebne in energetske politike Unije, kar 
omogoča vključevanje tehnologij energije 
iz obnovljivih virov na notranji energetski 
trg, ko le-te postanejo gospodarsko 
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upravičene;

Or. de

Predlog spremembe 236
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da bo razvoj energije iz
obnovljivih virov zahteval drugačen, bolj 
povezan pristop do energetskega sistema z 
uvedbo večje energetske učinkovitosti ter 
naprednejših, pametnejših in prožnejših 
sistemov porazdeljene proizvodnje energije
in upravljanja omrežja, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo; priznava, da
oblikovanje rezervnih zmogljivosti prinaša 
znatne stroške in da so novi izravnalni 
sistemi, ki vključujejo odziv na 
povpraševanje, ob vzpostavitvi pravega 
okvira in pravičnemu nagrajevanju 
njihovega prispevka k omrežju lahko 
gospodarsko privlačni; zavrača 
tekmovanje za subvencije;

Or. en

Predlog spremembe 237
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije z nestalno proizvodnjo zahteva 
dodatno izravnalno moč, ki jo je mogoče 
zagotoviti s čezmejnim trgovanjem,
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energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

prožnimi elektrarnami, upravljanjem 
povpraševanja in shranjevanjem energije,
da bi zagotovili zanesljivo oskrbo;
priznava, da oblikovanje rezervne
zmogljivosti prinaša znatne stroške in da 
bi bilo treba spodbujati razvoj stroškovno 
učinkovitejših izravnalnih sredstev, kot je 
povečano čezmejno trgovanje s pomočjo 
boljšega medsebojnega povezovanja;
zavrača tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 238
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški;
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva prožnejši energetski 
sistem, ki nagrajuje zmogljivosti
prilagajanja, še zlasti na področju 
obnovljivih virov energije ter rešitev na 
strani povpraševanja in shranjevanja, na 
podlagi jasnega razvrščanja različnih 
možnosti glede na tržne pogoje in mejne 
stroške, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; 
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje konvencionalnih 
rezerv pridobilo na gospodarski 
privlačnosti; zavrača tekmovanje za 
subvencije med energetskimi viri in se 
zavzema za to, da bo energetski trg 
osnovan na načelih tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki jih 
je mogoče hitro uporabiti in doslej niso 
obstajale, da bi zagotovili zanesljivo 
oskrbo; opaža, da bodo z oblikovanjem 
rezervnih zmogljivosti nastali veliki 
stroški; ugotavlja, da je potrebno vedno 
večje spodbujanje rezervnih zmogljivosti, 
da bi oblikovanje ali ohranjanje 
konvencionalnih rezerv pridobilo na 
gospodarski privlačnosti; zavrača 
tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva;

Or. fi

Predlog spremembe 240
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; 
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki 
doslej niso obstajale, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo; opaža, da bodo z 
oblikovanjem rezervnih zmogljivosti 
nastali veliki stroški; ugotavlja, da je ob 
preprečevanju izkrivljanja energetskega 
trga potrebno vedno večje spodbujanje
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oblikovanje ali ohranjanje konvencionalnih 
rezerv pridobilo na gospodarski 
privlačnosti; zavrača tekmovanje za 
subvencije med energetskimi viri in se 
zavzema za to, da bo energetski trg 
osnovan na načelih tržnega gospodarstva,

rezervnih zmogljivosti, da bi oblikovanje 
ali ohranjanje konvencionalnih rezerv 
pridobilo na gospodarski privlačnosti;
zavrača tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva, tako da se za 
prednostno nalogo določi odprava 
obstoječega izkrivljanja trga; če izključno 
energetski trgi ne zagotavljajo nagrade, ki 
je potrebna za uravnoteženi trg z visokim 
deležem električne energije iz nestalnih 
obnovljivih virov in z zadostno rezervno 
zmogljivostjo, je element za oblikovanje 
dopolnilnega trga z mehanizmi 
zmogljivosti, ki se usklajujejo na ravni 
EU, lahko eden od pristopov za popravek 
pomanjkanja ustrezne donosnosti;

Or. en

Predlog spremembe 241
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema
spremenljivega dovajanja energije iz 
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo ugotavlja, da 
postavitev sistema spremenljivega 
dovajanja energije iz obnovljivih virov 
zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki 
prej niso bile potrebne, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo;opaža, da bodo z 
oblikovanjem rezervnih zmogljivosti 
nastali veliki stroški; ugotavlja, da je 
potrebno vedno večje spodbujanje 
rezervnih zmogljivosti, da bi oblikovanje 
ali ohranjanje konvencionalnih rezerv 

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki 
bodo v uporabi le nekaj ur, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; 
ugotavlja, da je ob preprečevanju 
izkrivljanja energetskega trga potrebno 
vedno večje spodbujanje razvoja rezervnih 
zmogljivosti, da bi oblikovanje ali 
ohranjanje konvencionalnih rezerv 
pridobilo na gospodarski privlačnosti;
zavrača tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da
bo energetski trg osnovan na načelih 
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pridobilo na gospodarski privlačnosti; 
zavrača tekmovanje za subvencije med 
energetskimi viri in se zavzema za to, da 
bo energetski trg osnovan na načelih 
tržnega gospodarstva,

tržnega gospodarstva, tako da se za 
prednostno nalogo določi odprava 
obstoječega izkrivljanja trga; če izključno 
energetski trgi ne zagotavljajo nagrade, ki 
je potrebna za uravnoteženi trg z visokim 
deležem električne energije iz nestalnih 
obnovljivih virov in z zadostno rezervno 
zmogljivostjo, je element za oblikovanje 
dopolnilnega trga z mehanizmi 
zmogljivosti, ki se usklajujejo na ravni 
EU, lahko eden od pristopov za popravek 
pomanjkanja ustrezne donosnosti;

Or. en

Predlog spremembe 242
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da postavitev sistema 
spremenljivega dovajanja energije iz
obnovljivih virov zahteva rezervne 
zmogljivosti konvencionalne proizvodnje 
energije, ki prej niso bile potrebne, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da 
bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; 
ugotavlja, da je potrebno vedno večje 
spodbujanje rezervnih zmogljivosti, da bi 
oblikovanje ali ohranjanje konvencionalnih 
rezerv pridobilo na gospodarski 
privlačnosti; zavrača tekmovanje za 
subvencije med energetskimi viri in se 
zavzema za to, da bo energetski trg 
osnovan na načelih tržnega gospodarstva,

12. ugotavlja, da razvoj obnovljivih virov 
energije s spremenljivim dovajanjem v 
omrežje zahteva rezervne zmogljivosti 
konvencionalne proizvodnje energije, ki 
doslej niso obstajale, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo; opaža, da bodo z 
oblikovanjem rezervnih zmogljivosti 
nastali veliki stroški; ugotavlja, da je 
potrebno vedno večje spodbujanje 
rezervnih zmogljivosti, da bi oblikovanje 
ali ohranjanje konvencionalnih rezerv 
pridobilo na gospodarski privlačnosti;
zavrača tekmovanje za subvencije, vendar 
priznava, da je bila državna pomoč v 
preteklosti potrebna za razvoj vseh 
energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 243
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja pomen stroškovno 
učinkovitega koriščenja energije iz 
obnovljivih virov iz nadomrežja in 
omrežja v Severnem morju; v tem pogledu 
poudarja pomen pobude za priobalno 
omrežje držav ob Severnem morju 
(NSCOGI) v času, ko so bili napovedani 
projekti vetrnih elektrarn na morju s 
proizvodno zmogljivostjo več kot 140 GW 
; poziva države članice in Komisijo, naj tej 
pobudi dajo dodaten zagon;

Or. en

Predlog spremembe 244
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo, naj oceni, ali v EU 
obstajajo težave z zmogljivostjo in 
kolikšna je količina zagotovljene 
zmogljivosti, ki jo je mogoče zagotoviti z 
energijo iz različnih obnovljivih virov v 
povezanem energetskem sistemu EU, kot 
tudi morebitni pozitivni učinek slednje na 
zadostnost proizvodnje; poziva ENTSO-E, 
naj razvije in izvaja metodologijo za oceno 
zagotovljene zmogljivosti energije iz 
različnih obnovljivih virov ter jo upošteva 
v svoji naslednji napovedi glede 
prihodnosti in zadostnosti sistema; 

Or. en
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Predlog spremembe 245
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; je zaskrbljen, ker je po 
podatkih Evropskega omrežja operaterjev 
prenosnega sistema za električno energijo
80 % vseh ozkih grl v evropskih 
energetskih omrežjih neposredno ali 
posredno povezanih z dovajanjem energije 
iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 246
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah;
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obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 247
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive, ki pa jih bo možno 
obvladati; ugotavlja, da je v nekaterih 
državah članicah, kjer povečanega 
dovajanja energije iz obnovljivih virov ni 
spremljal razvoj energetske 
infrastrukture, zanesljivost oskrbe močno 
ogrožena; poudarja, da je po podatkih 
Evropskega omrežja upravljavcev
prenosnega omrežja (ENTSO) znaten 
delež ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih povezan z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov in da ta ozka grla 
izhajajo predvsem iz pomanjkljivega 
razvoja energetske infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 248
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
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deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; opozarja, da naložbe v 
obnovljive vire energije zadnjih deset let 
predstavljajo več kot polovico vseh naložb 
v nove proizvodne zmogljivosti in da se bo 
ta delež še povečeval;  zato razume, da je 
po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo 40 %1 vseh ozkih grl v 
evropskih energetskih omrežjih neposredno 
ali posredno povezanih z dovajanjem 
energije iz obnovljivih virov;

__________________
1 Potrebne naložbe v ozka grla, ki 
prispevajo k doseganju vseh treh ciljev 
energetske politike EU (notranji trg, 
zanesljivost oskrbe in vključevanje 
energije iz obnovljivih virov -
takoimenovana „nevtralna“ kategorija), 
morajo biti izvzete za pravilno oceno.

Or. en

Predlog spremembe 249
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno
povezanih z dovajanjem energije iz 

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
ogroža zanesljivost oskrbe v nekaterih 
državah članicah zaradi neustrezne 
omrežne infrastrukture; ugotavlja, da je 
po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za
električno energijo manj kot 50 % vseh 
ozkih grl v evropskih energetskih omrežjih 
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obnovljivih virov; neposredno povezanih z dovajanjem 
energije iz obnovljivih virov, slednji pa od 
leta 2000 predstavljajo več kot 50 % 
instalirane zmogljivosti;  ugotavlja, da je 
nadgradnja evropskih omrežij potrebna 
predvsem zaradi oblikovanja enotnega 
trga z električno energijo in potrebe po 
zagotavljanju večje zanesljivosti oskrbe ter 
da bodo koristi nadgradnje evropskega 
omrežja izravnale stroške slednje, tako da 
bodo pripomogle k veliko učinkovitejšemu 
delovanju energetskega sistema EU; 

Or. en

Predlog spremembe 250
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da se bo
zanesljivost oskrbe s prispevkom novih 
tehnologij, kot so pametna omrežja in 
upravljanje povpraševanja, v nekaterih 
državah članicah znatno povečala, kar bo 
močno prispevalo k boljšemu upravljanju 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 251
András Gyürk
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 
% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo 80 % vseh ozkih grl v 
evropskih energetskih omrežjih neposredno 
ali posredno povezanih z dovajanjem 
energije iz obnovljivih virov; poziva 
operaterje prenosnega sistema, naj 
posodobijo svoje politike razvoja omrežja, 
da se bodo lahko spopadli z vključevanjem 
zmogljivosti proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, obenem pa ohranili 
zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 252
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z zavzetjem večjega 
deleža energetske mešanice obstoječo 
omrežno infrastrukturo postavilo pred 
velikanske izzive; ugotavlja, da povečano 
dovajanje energije iz obnovljivih virov 
močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 

13. poudarja, da bo pridobivanje električne
energije iz obnovljivih virov z zavzetjem 
večjega deleža energetske mešanice 
obstoječo omrežno infrastrukturo postavilo 
pred velikanske izzive; ugotavlja, da 
povečano dovajanje energije iz obnovljivih 
virov močno ogroža zanesljivost oskrbe v 
nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, 
ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za 
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% vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno 
povezanih z dovajanjem energije iz 
obnovljivih virov;

električno energijo 80 % vseh ozkih grl v 
evropskih energetskih omrežjih neposredno 
ali posredno povezanih z dovajanjem
električne energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 253
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poleg tega ugotavlja, da bo za 
vključevanje obnovljivih virov energije 
potrebno okrepljeno sodelovanje med 
operaterji prenosnih in distribucijskih 
sistemov za boljšo prilagoditev vse 
večjemu deležu porazdeljene proizvodnje; 
poudarja pomen uvedbe novih pristopov 
za premagovanje ozkih grl v 
distribucijskih omrežjih, ki nimajo vedno 
za posledico razširitve in okrepitve 
omrežja; 

Or. en

Predlog spremembe 254
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov; 
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da bi strategija uporabe 
energije iz obnovljivih virov, ki bi 
temeljila samo na z vidika virov najboljših 
konkurenčnih lokacijah, pomenila veliko 
večjo uporabo prenosnih sistemov v
primerjavi s strategijo, ki je vezana na 
porabo in se osredotoča na razvoj energije 
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iz obnovljivih virov v bližini območij 
velike porabe; 

Or. en

Predlog spremembe 255
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe, medtem ko 
lahko decentralizirane naprave in obrati 
za proizvodnjo energije, ki so v bližini 
centrov porabe, znatno prispevajo k 
preprečevanju preobremenjenosti in 
nadaljnjih razširitev električnega omrežja 
ter vodijo k makroekonomskemu 
zmanjšanju stroškov; poudarja, da bi 
Komisija morala razviti primerna orodja 
za modeliranje, s pomočjo katerih bi 
opredelila najboljšo mešanico oddaljenih 
proizvodnih obratov velikega obsega in 
obratov na ravni distribucijskih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 256
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 

14. po eni strani ugotavlja, da so najboljše 
in najbolj konkurenčne lokacije za energijo 
iz obnovljivih virov v EU včasih zelo 



AM\920120SL.doc 127/255 PE500.604v01-00

SL

oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij; po drugi 
strani ugotavlja, da decentralizirana 
oskrba z energijo iz obnovljivih virov 
zmanjšuje potrebo po gradnji novih 
daljnovodov in torej s tem povezane 
stroške, saj so decentralizirane 
tehnologije, ki so lahko vgrajene 
neposredno v domove, mesta in oddaljena 
območja, veliko bližje končnim 
porabnikom;

Or. en

Predlog spremembe 257
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so konkurenčne lokacije 
za energijo iz obnovljivih virov v EU 
pogosto zelo oddaljene od centrov porabe, 
zaradi česar se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij; nasprotno ugotavlja, da obstaja 
velik potencial za razvoj ogrevanja, 
hlajenja in električne energije iz 
obnovljivih energetskih virov na lokalni 
ravni; poudarja, da je za izpeljavo 
stroškovno najbolj učinkovite strategije za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov v 
Evropi potreben celosten pristop do 
energetskega sistema, ki zajema 
povpraševanje tako po toploti kot po 
električni energiji ter njuno ponudbo;

Or. en

Predlog spremembe 258
Jens Rohde
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij; kljub temu 
opozarja tudi na potencial 
mikroproizvodnje energije iz obnovljivih 
virov, kot so ogrevanje z geotermalno 
energijo in sončna energija, kot je 
omenjeno v sporočilu Komisije (COM 
(2012) 271), ter lokalni obrati za 
proizvodnjo bioplina;

Or. en

Predlog spremembe 259
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij; izpostavlja 
stroškovno učinkovitost celostnega 
pristopa k energetskemu sistemu, ki 
zajema povpraševanje tako po toploti kot 
po električni energiji in njuno ponudbo;

Or. en
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Predlog spremembe 260
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij; poudarja, da 
je treba učinkovito lokalno proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov spodbujati 
tudi za zmanjšanje izgub pri prenosu in 
povečanje zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 261
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih in distribucijskih
omrežij; poudarja, da je treba pospešiti 
postopke izdajanja dovoljenj za projekte 
na področju energetske infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 262
Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij in krepitvijo 
medsebojnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 263
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih 
omrežij;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko izkoriščajo le z 
izgradnjo prenosnih omrežij in krepitvijo 
čezmejnih medsebojnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 264
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj 
konkurenčne lokacije za energijo iz 
obnovljivih virov v EU pogosto zelo 
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oddaljene od uporabniških centrov;
ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih
omrežij;

oddaljene od centrov porabe; ugotavlja, da 
se te lokacije lahko optimalno izkoriščajo 
le z razvojem omrežij na vseh ravneh 
energetske infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 265
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko 
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da lahko nezadostne 
omrežne zmogljivosti in možnosti 
shranjevanja ter pomanjkanje 
sodelovanja med upravljavci prenosnih 
sistemov povzročijo neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve; je zaskrbljen zaradi 
stanja omrežne infrastrukture v državah 
članicah; poziva države članice Evropske 
unije, naj karseda pospešijo razvoj 
prenosnih in distribucijskih omrežij in 
spodbujajo tesnejše sodelovanje med 
upravljavci prenosnih omrežij;

Or. de

Predlog spremembe 266
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo od vremena odvisno in od 
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napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

porabnikov oddaljeno napajanje povzroči 
neusklajen čezmejni pretok energije v 
preostale države članice (loop flows) in da 
bodo zato za zagotovitev zanesljive oskrbe 
potrebni vedno večji posegi v obremenitve
in se bodo zmanjšale prenosne 
zmogljivosti čezmejnih omrežij, ki so na 
voljo za namene trgovanja, če tega razvoja
ne bo spremljala izgradnja potrebnega 
omrežja; je zaskrbljen zaradi stanja 
omrežne infrastrukture v državah članicah;
poziva države članice, naj pospešijo razvoj 
svojih notranjih omrežij, ki so potrebna za 
obvladovanje povečane proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 267
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo od vremena odvisno in od 
porabnikov oddaljeno napajanje povzroči 
neusklajen čezmejni pretok energije v 
preostale države članice (loop flows), ki 
lahko povzroči resne izredne razmere, in 
da bodo zato za zagotovitev zanesljive 
oskrbe potrebni vedno večji posegi v 
obremenitve, če tega razvoja ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja v 
teh državah članicah; je zaskrbljen zaradi 
stanja omrežne infrastrukture v državah 
članicah, ki ne zadošča za učinkovito 
upravljanje pretoka električne energije in 
oskrbe z njo;

Or. pl
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Predlog spremembe 268
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja; 
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo od vremena odvisno in od 
porabnikov oddaljeno napajanje povzroči 
neusklajen čezmejni pretok energije v 
preostale države članice (loop flows) in da 
bodo zato za zagotovitev zanesljive oskrbe 
potrebni vedno večji posegi v obremenitve, 
če tega razvoja ne bo spremljala izgradnja 
potrebnega omrežja; poudarja 
pomembnost čezmejnega sodelovanja in 
usklajevanja v gradnji omrežij; je 
zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

Or. sl

Predlog spremembe 269
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov
ter njihovo deloma od vremena odvisno in 
od porabnikov oddaljeno napajanje 
povzroči neusklajen čezmejni pretok 
energije v preostale države članice (loop 
flows), če ga ne spremlja potrebna 
optimizacija omrežja, kar zadeva 
delovanje sistema, kot je spremljanje 
temperature vodov ter, če je potrebno,
razvoj omrežja in ustreznih zmogljivosti za 
shranjevanje;
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Or. en

Predlog spremembe 270
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da bi lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo od vremena odvisno in od 
porabnikov oddaljeno napajanje
povzročilo neusklajen čezmejni pretok 
energije v preostale države članice (loop 
flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če tega razvoja ne 
bo spremljala izgradnja potrebnega 
omrežja in boljše usklajevanje med 
upravljavci sistemov; je zaskrbljen zaradi 
stanja omrežne infrastrukture v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 271
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo od vremena odvisno in od 
porabnikov oddaljeno napajanje povzroči 
neusklajen čezmejni pretok energije v 
preostale države članice (loop flows) in da 
bodo zato za zagotovitev zanesljive oskrbe
vedno bolj potrebni posegi v obremenitve
ali fazni premikači, če tega razvoja ne bo 
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je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 272
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in od vremena odvisno in daljinsko
napajaje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo 
spremljala izgradnja potrebnega omrežja;
je zaskrbljen zaradi stanja omrežne 
infrastrukture v državah članicah;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov in njihovo od vremena 
odvisno in od porabnikov oddaljeno
napajanje povzroči neusklajen čezmejni 
pretok energije v preostale države članice
(loop flows) in da bodo zato za zagotovitev 
zanesljive oskrbe potrebni vedno večji 
posegi v obremenitve, če tega razvoja ne 
bo spremljala izgradnja potrebnega 
omrežja; je zaskrbljen zaradi stanja 
omrežne infrastrukture v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 273
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da bo decentralizirana 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov v 
obliki zadrug državljanov, ki skupaj 
vlagajo v proizvodnjo in oskrbo z energijo 
iz obnovljivih virov v svojem okolju, v 
prihodnji politiki obnovljivih virov 
energije igrala pomembno vlogo; 
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Or. nl

Predlog spremembe 274
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj pripravi 
kratkoročni mehanizem nadomestil za 
tokovne zanke, ki bo prizadetim državam 
članicam zagotovil pravično metodologijo 
delitve stroškov, dokler se ne zaključijo 
potrebne spremembe na omrežju in 
povezovanje trgov na osnovi tokov; 

Or. en

Predlog spremembe 275
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. opozarja, da predstavlja spodbujanje 
medsebojne povezanosti energetskih 
omrežij enega izmed ciljev energetske 
politike Unije; poziva k hitrejšemu razvoju 
povezav med državami članicami, saj bi 
takšen razvoj odločilno vplival na boljše 
vključevanje obnovljivih virov energije v 
evropski notranji energetski trg; 

Or. de

Predlog spremembe 276
Paul Rübig
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; poudarja, da je prilagodljivo 
shranjevanje na osnovi črpalno-
akumulacijskih elektrarn trenutno edina 
širše dostopna in stroškovno učinkovita 
možnost za shranjevanje velikih in 
nihajočih količin električne energije;  
spominja, da so nujno potrebne nadaljnje 
raziskave shranjevanja energije, in vztraja, 
da se posamezne rešitve za shranjevanje 
ne smejo obravnavati prednostno;  
poudarja, da trenutno različni predpisi, 
kot npr. uvrstitev upravljavcev 
shranjevanja energije med končne 
porabnike, ovirajo širšo uporabo 
zmogljivosti shranjevanja;  zato 
priporoča, da se na evropski ravni 
nedvoumno opredeli razlika med 
upravljavci shranjevanja električne 
energije oz. energije in končnimi 
porabniki;

Or. de

Predlog spremembe 277
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja potencial pametnih omrežij,
tehnologij upravljanja povpraševanja, 
shranjevanja in mikroproizvodnje za lažjo
vključitev energije iz obnovljivih virov v 
energetsko oskrbo; spominja, da so nujno 
potrebne nadaljnje raziskave shranjevanja 
energije;
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Predlog spremembe 278
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja potencial pametnih omrežij,
orodij za upravljanje povpraševanja in 
tehnologij za shranjevanje elektrike za 
lažjo vključitev energije iz obnovljivih 
virov v energetsko oskrbo; spominja, da so 
nujno potrebne nadaljnje raziskave in 
uporaba shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 279
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za najboljšo možno
vključitev energije iz obnovljivih virov 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike, in sicer tako za shranjevanje 
energije kot za izravnavo omrežnih 
nihanj; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

Or. de

Predlog spremembe 280
Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike in ukrepi na strani 
povpraševanja; spominja, da so nujno 
potrebne nadaljnje raziskave shranjevanja 
energije in pametnih omrežij; poudarja, 
da je treba ponovno nameniti pozornost 
vlogi, ki jo pri izboljšanju delovanja trga 
lahko odigrajo porabniki, in sicer tako, da 
zmanjšajo porabo v konicah, s čimer 
znižajo tudi svoje račune za energijo;

Or. en

Predlog spremembe 281
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike, hkrati pa so potrebne 
tehnologije za shranjevanje CO2; 
spominja, da so nujno potrebne nadaljnje 
raziskave shranjevanja energije in 
shranjevanja CO2;

Or. sl

Predlog spremembe 282
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev električne
energije iz obnovljivih virov v energetsko 
oskrbo potrebne tehnologije za 
shranjevanje energije; spominja, da so 
nujno potrebne nadaljnje raziskave 
shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 283
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike in storitve odziva na 
povpraševanje; spominja, da so nujno 
potrebne nadaljnje raziskave shranjevanja 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 284
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;
ugotavlja, da bi bilo treba podrobneje 
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raziskati predvsem možnosti shranjevanja 
s spremenljivo hitrostjo, ki omogočajo 
večjo fleksibilnost pri upravljanju hitrosti 
shranjevanja in tako omogočajo hitrejše 
in bolj usmerjeno priklapljanje;  poziva 
države članice, naj preprečijo dvojno 
obdavčevanje upravljavcev shranjevanja 
energije; 

Or. de

Predlog spremembe 285
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz 
obnovljivih virov v energetsko oskrbo 
potrebne tehnologije za shranjevanje 
elektrike; spominja, da so nujno potrebne 
nadaljnje raziskave shranjevanja energije, 
vključno na podlagi sodelovanja s 
črpalno-akumulacijskimi 
hidroelektrarnami;

Or. pl

Predlog spremembe 286
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da je nujno vzpostaviti 
čezmejne trge za storitve izravnave 
električne energije in da je treba hitro 
razviti evropsko prenosno omrežje, da bi 
olajšali čezmejno vključevanje energije, 
pridobljene s črpalno-akumulacijskimi 
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hidroelektrarnami, predvsem v 
Skandinaviji, Alpah in Pirenejih;

Or. de

Predlog spremembe 287
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. je prepričan, da je izkoriščanje 
odpadkov priložnost za nadaljnji razvoj 
obnovljivih virov energije in doseganje 
ciljev Evropskega energetskega načrta;

Or. sl

Predlog spremembe 288
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. odločno poudarja, da je treba 
spodbujati naložbe v obstoječe in nove 
plinske infrastrukture, da se okrepi razvoj 
biometana ter pretvorbe energije v plin in 
vodik po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 289
Gaston Franco

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

16 a. poudarja potencial zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov s povečanjem 
uporabe plina, biometana in vodika v 
prometnem sektorju ter s spodbujanjem 
uporabe električnih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 290
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. poudarja, da je treba pri širitvi 
evropskega trga energije iz obnovljivih 
virov upoštevati nerazpoložljivost surovin, 
ki so potrebne za izdelavo fotovoltaičnih 
celic, zaradi česar evropska industrija na 
svetovnem trgu ni konkurenčna; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov 
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 

17. je mnenja, da bodo IKT v prihodnosti
prispevale k upravljanju ponudbe energije 
in povpraševanja po njej; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
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načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 292
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev, s 
čimer bo povečala potencialne sinergije 
pri uvajanju, razvoju in vzdrževanju po 
celotnih telekomunikacijskih in 
energetskih omrežjih; poudarja, da morata 
pri tem poleg varnosti načrtovanja 
ponudnikov pomembno vlogo igrati 
sprejemanje med uporabniki in varnost 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 293
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 17 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
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Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poziva Komisijo, naj zlasti podpre 
raziskave in razvoj na tem področju; 
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 294
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev; 
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
potrebno je zagotoviti finančne vire v 
programu „Povezovanje Evrope“ za 
razvoj omrežij v smislu povečanja 
vključitve obnovljivih virov energije in 
stabilnosti sistemov za prenos; poudarja, 
da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. sl

Predlog spremembe 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev, 
saj bo to vse bolj omogočalo sodelovanje 
več udeležencev na trgu; poudarja, da 
morata pri tem poleg varnosti načrtovanja 
ponudnikov pomembno vlogo igrati 
sprejemanje med uporabniki in varnost 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 296
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju upravljanja oskrbe z energijo 
in za upravljanje energije iz obnovljivih 
virov igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. pl

Predlog spremembe 297
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in
standardizacijo pametnih električnih 
omrežij in števcev; poudarja, da morata pri 
tem poleg varnosti načrtovanja ponudnikov 
pomembno vlogo igrati sprejemanje med 
uporabniki in varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje, standardizacijo
in pravočasno vzpostavitev pametnih 
električnih omrežij in števcev; poudarja, da 
morata pri tem poleg varnosti načrtovanja 
ponudnikov pomembno vlogo igrati 
sprejemanje med uporabniki in varnost 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 298
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva
Komisijo, naj čim prej predloži predloge 
za oblikovanje, spodbujanje in 
standardizacijo pametnih električnih 
omrežij in števcev; poudarja, da morata pri 
tem poleg varnosti načrtovanja ponudnikov 
pomembno vlogo igrati sprejemanje med 
uporabniki in varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva k 
dodatnim ukrepom več zainteresiranih 
strani na področju standardizacije
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 299
Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
kot tudi pri večji udeležbi uporabnikov na 
trgu igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 300
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti 
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj ob upoštevanju tretjega 
svežnja o notranjem energetskem trgu čim 
prej predloži predloge za oblikovanje, 
spodbujanje in standardizacijo pametnih 
električnih omrežij in števcev; poudarja, da 
morata pri tem poleg varnosti načrtovanja 
ponudnikov pomembno vlogo igrati 
sprejemanje med uporabniki in varnost 
podatkov;

Or. de
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Predlog spremembe 301
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da morata pri tem poleg varnosti
načrtovanja ponudnikov pomembno vlogo 
igrati sprejemanje med uporabniki in 
varnost podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo 
pametnih električnih omrežij in števcev;
poudarja, da mora biti vsak pametni števec 
v prvi vrsti zasnovan in nameščen v korist 
porabnika, ki bi zaradi varnosti podatkov
moral biti edini, ki odloča o uporabi 
zbranih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrala pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje, spodbujanje in 
standardizacijo pametnih električnih 
omrežij in števcev; poudarja, da morata pri 
tem poleg varnosti načrtovanja 
ponudnikov pomembno vlogo igrati 
sprejemanje med uporabniki in varnost 
podatkov;

17. je prepričan, da bodo IKT v prihodnosti 
na področju oskrbe z energijo in za 
upravljanje energije iz obnovljivih virov
igrale pomembnejšo vlogo; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži predloge za 
oblikovanje in standardizacijo pametnih 
električnih omrežij in števcev; poudarja
potrebo po varstvu osebnih podatkov 
porabnikov; poziva Komisijo, naj skrbno 
oceni nacionalne analize stroškov in 
koristi uvedbe pametnih števcev in zlasti 
njihovo oceno učinka pametnih števcev na 
različne skupine uporabnikov; priznava,
da sta za uspeh uvedbe pametnih števcev 
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potrebna porabnikova izbira in 
sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 303
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da bo plinska 
infrastruktura imela pomembno vlogo pri 
razvoju energije iz obnovljivih virov po 
vsej Evropi; bioplin, kot energija iz 
obnovljivih virov, se danes lahko 
enostavno dovaja, kot biometan, v 
obstoječo omrežno infrastrukturo; nove 
tehnologije, kot sta „pretvorba energije v 
vodik“ in „pretvorba energije v plin“, 
bodo prinesle dodatne koristi 
prihodnjemu okviru nizkoogljičnega 
gospodarstva, pri čemer se bodo 
posluževale obstoječih in novih 
infrastruktur, ki jih je treba spodbujati in 
razvijati;

Or. en

Predlog spremembe 304
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da bo plinska 
infrastruktura imela pomembno vlogo pri 
razvoju energije iz obnovljivih virov po 
vsej Evropi: prvič zaradi bioplina, ki se 
kot energija iz obnovljivih virov danes 
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lahko enostavno dovaja, kot biometan, v 
obstoječo omrežno infrastrukturo; drugič 
pa zaradi novih tehnologij, kot sta 
„pretvorba energije v vodik“ in „pretvorba 
energije v plin“, ki bodo prinesle dodatne 
koristi prihodnjemu okviru 
nizkoogljičnega gospodarstva, pri čemer 
se bodo posluževale obstoječih in novih 
infrastruktur, ki jih je treba spodbujati in 
razvijati;

Or. en

Predlog spremembe 305
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da mora vodna energija 
igrati osrednjo vlogo pri načrtovanem 
razvoju obnovljivih virov energije, 
predvsem da bi uravnotežila čedalje bolj 
nestanovitno proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, ter kot način za 
shranjevanje električne energije s 
črpalno-akumulacijskimi 
hidroelektrarnami;  zato poudarja, da je 
obstoječi razvojni potencial za proizvodnjo 
vodne energije in shranjevanje s črpalno-
akumulacijskimi hidroelektrarnami treba 
v celoti izkoristiti;

Or. de

Predlog spremembe 306
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da sektor IKT sam kot 
velik porabnik električne energije, saj 
podatkovna središča v EU porabijo do 1,5 
% vse porabljene električne energije, 
uporabniki pa se vse bolj zavedajo 
ogljičnega odtisa IT in storitev v oblaku, 
ki jih uporabljajo, lahko postane zgled za 
energetsko učinkovitost in spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 307
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da se v primerih, ko je 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov v 
lasti državljanov prek modelov v lasti 
zadrug ali skupnosti, poveča družbeno 
sprejemanje, s čimer se skrajša čas 
načrtovanja za izvajanje in spodbuja večje 
razumevanje energetskega prehoda pri 
državljanih; 

Or. en

Predlog spremembe 308
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da se v primerih, ko je 
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proizvodnja energije iz obnovljivih virov v 
lasti državljanov prek modelov v lasti 
zadrug ali skupnosti, poveča družbeno 
sprejemanje, s čimer se skrajša čas 
načrtovanja za izvajanje in spodbuja večje 
razumevanje energetskega prehoda pri 
državljanih; 

Or. en

Predlog spremembe 309
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja potencial energije iz 
obnovljivih virov za zagotavljanje 
potrebne infrastrukture, ki bo zahvaljujoč 
lokalni proizvodnji energije iz obnovljivih 
virov omogočila obsežno uporabo
električnih ali hibridnih vozil;

Or. ro

Predlog spremembe 310
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja na možne prihranke, ki bi 
jih lahko izkoristili tako, da bi pri razvoju 
obnovljivih virov energije upoštevali 
potovanje sonca skozi različne evropske 
časovne pasove; 

Or. de
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Predlog spremembe 311
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov povzročil
trajno škodo za evropsko krajinsko podobo
in njeno doživljanje;

Or. nl

Predlog spremembe 312
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energij iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da obrati za proizvodnjo in 
prenos energije, kot so premogovniki, 
visokonapetostni daljnovodi ali vetrne 
elektrarne, vplivajo na evropsko krajinsko 
podobo in bodo vplivali tudi v prihodnje;
ugotavlja, da bo družba energetske 
projekte sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;
pozdravlja pobude držav članic EU, kot 
sta Belgija in Danska, kjer sta bila 
določena minimalna cilja za sodelovanje 
državljanov pri projektih energije iz 
obnovljivih virov, in sicer 25 oziroma 20 
%; priporoča tudi drugim državam 
članicam, da določijo deleže za 
sodelovanje državljanov pri razvoju 
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energije iz obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 313
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energij iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da obrati za proizvodnjo in 
prenos energije, kot so premogovniki, 
visokonapetostni daljnovodi ali vetrne 
elektrarne, vplivajo na evropsko krajinsko 
podobo in bodo vplivali tudi v prihodnje;
ugotavlja, da bo družba energetske 
projekte sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;
pozdravlja pobude držav članic EU, kot 
sta Belgija in Danska, kjer so bili določeni 
cilji za sodelovanje državljanov pri 
projektih energije iz obnovljivih virov; 
priporoča tudi drugim državam članicam, 
da določijo deleže za sodelovanje 
državljanov pri razvoju energije iz 
obnovljivih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 314
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energij iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;

18. upa, da nadaljnji razvoj energije iz 
obnovljivih virov ne bo povzročil okoljske 
škode, vključno na območjih Natura 2000, 
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ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

in ne bo trajno spremenil zaščitenih 
krajinskih območij; zato ugotavlja, da bo 
družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

Or. pl

Predlog spremembe 315
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da nadaljnji razvoj energije iz 
obnovljivih virov, tako kot pri drugih 
energetskih tehnologijah, lahko povzroči 
težave v zvezi s sprejemanjem, vendar 
opozarja na rezultate Eurobarometra, iz 
katerih je dosledno razvidno, da so 
obnovljivi viri energije najbolj priljubljen 
način za proizvodnjo energije;  ugotavlja, 
da bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine, ter s 
krepitvijo vloge državljanov in skupnosti 
pri lokalni proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 316
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov, podobno kot 
uporaba neobnovljivih virov energije,
trajno spremenil evropsko krajinsko 
podobo; ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, ki jih spremlja 
obvezno in pravočasno javno 
posvetovanje, v katerih bodo od samega 
začetka sodelovale vse interesne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 318
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba infrastrukturo za 
energijo iz obnovljivih virov sprejela le s 
preglednimi postopki prostorskega 
načrtovanja, gradnje in pridobivanja 
dovoljenj, v katerih bodo sodelovale vse 
interesne skupine;

Or. fr

Predlog spremembe 319
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi
in usklajenimi postopki prostorskega 
načrtovanja, gradnje in pridobivanja 
dovoljenj, v katerih bodo že v zgodnjih 
fazah sodelovale vse interesne skupine;

Or. de

Predlog spremembe 320
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij 18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
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iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine; v zvezi s 
tem poudarja, da je podpora javnosti večja 
za projekte s soudeležbo državljanov, 
predvsem prek zadrug, in zato meni, da je 
pomembno, da se udeležba državljanov pri 
projektih na področju obnovljivih virov 
energije spodbuja kot najboljša praksa;

Or. nl

Predlog spremembe 321
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo;
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;
poudarja, da se v primerih, ko je 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov v 
lasti državljanov prek modelov v lasti 
zadrug ali skupnosti, poveča družbeno 
sprejemanje, s čimer se skrajša čas 
načrtovanja za izvajanje in spodbuja večje 
razumevanje energetskega prehoda pri 
državljanih; 

Or. en
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Predlog spremembe 322
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil evropsko krajinsko podobo; 
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje 
in pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;
poudarja, da morajo biti postopki 
pregledni, poenostavljeni in prijaznejši za 
vse uporabnike;

Or. sl

Predlog spremembe 323
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij
iz obnovljivih virov trajno spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj
energije iz obnovljivih virov spremenil 
evropsko krajinsko podobo; ugotavlja, da 
bo družba energijo iz obnovljivih virov 
sprejela le s preglednimi postopki 
prostorskega načrtovanja, gradnje in 
pridobivanja dovoljenj, v katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine, ter z 
večjim osveščanjem o koristih energije iz 
obnovljivih virov za lokalna gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 324
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice, 
naj več pozornosti namenijo 
neizkoriščenemu potencialu obnovljivih 
virov energije v sektorju ogrevanja in 
hlajenja ter soodvisnosti in možnostim, ki 
izhajajo iz povečane uporabe energije iz 
obnovljivih virov na eni in izvajanja 
direktiv o energetski učinkovitosti in 
energetski učinkovitosti stavb na drugi 
strani; 

Or. de

Predlog spremembe 325
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da vodna energija v vseh 
svojih oblikah prispeva k zagotavljanju 
obnovljive prihodnosti ter ima poleg 
proizvodnje energije še številne druge 
koristne funkcije, kot so zaščita pred 
poplavami in pomoč pri zagotavljanju 
varne pitne vode; poziva Komisijo in 
države članice, naj ozaveščajo javnost o 
mnogovrstnih koristih vodne energije;

Or. de

Predlog spremembe 326
Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi bilo treba nameniti 
pozornost mali proizvodnji, zlasti 
mikroproizvodnji, ki zajema tehnologije za 
proizvodnjo električne energije in toplote, 
ki jih je mogoče vgraditi in uporabljati v 
posameznih gospodinjstvih, kot so sončne 
celice, male vetrne turbine in mikroobrati 
za soproizvodnjo toplote in električne 
energije (SPTE); 

Or. en

Predlog spremembe 327
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da se številna mesta 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
ne uporabljajo v predvideni zmogljivosti, 
saj omrežje ni sposobno sprejeti energije, 
proizvedene na ta način; 

Or. ro

Predlog spremembe 328
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da ima instrument za 
povezovanje Evrope lahko pomembno 
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vlogo pri oblikovanju enotnega 
evropskega energetskega trga, kjer bodo 
sedanja ozka grla in ovire nadomestile 
konkurenčnost, odprtost in čezmejna 
infrastruktura; 

Or. en

Predlog spremembe 329
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo) (pred podnaslovom „Mednarodno sodelovanje in trgovina“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Krepitev vloge potrošnikov

Or. en

Predlog spremembe 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 b. priznava pomen energije iz 
obnovljivih virov manjšega obsega za 
povečanje deleža obnovljivih virov 
energije; priznava, da predstavlja uvedba 
male proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov za posamezna gospodinjstva, 
industrijo in skupnosti priložnost, da 
postanejo proizvajalci energije in se tako 
začno zavedati učinkovitih načinov za 
proizvodnjo in porabo energije;  
izpostavlja pomen mikroproizvodnje za 
povečanje energetske učinkovitosti; 
poudarja, da uvedba male proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov lahko pripelje 
do velikih prihrankov pri računih za 
energijo ter k ustvarjanju novih poslovnih 
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modelov in delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 331
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. s tem v zvezi ugotavlja, da je 
pomembno spodbujati lokalne zadruge za 
energijo iz obnovljivih virov, in sicer s 
povečanjem sodelovanja državljanov, 
povečanjem dostopnosti energije iz 
obnovljivih virov in spodbujanjem 
finančnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 332
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poudarja, da se s pametno 
kombinacijo male proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, shranjevanja, 
upravljanja povpraševanja in energetske 
učinkovitosti lahko zmanjša uporaba 
lokalnih omrežij v času največje 
obremenitve, s čimer se znižajo celotni 
stroški naložb, ki jih nosijo upravljavci 
distribucijskega sistema; 

Or. en
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Predlog spremembe 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. ugotavlja, da je uvedba pametnih 
števcev in, splošneje, pametnih omrežij 
predpogoj za učinkovito lokalno porabo in 
proizvodnjo energije, tako z vidika 
proizvajalca-porabnika kot z vidika 
distribucijskega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 334
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 18 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18f. poudarja, da je potencial uvedbe 
upravljanja povpraševanja kot načina za 
zagotovitev prožnosti sistema še vedno 
pretežno neizkoriščen in da bi bilo treba 
upravljanje povpraševanja srednjeročno 
izvajati ne samo na ravni industrije, 
ampak tudi na ravni malega porabnika in 
celo na ravni gospodinjstva; 

Or. en

Predlog spremembe 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 18 g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18g. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
izdala sporočilo o energetskih 
tehnologijah in inovacijah, v katerem se 
bo osredotočila na mikroproizvodnjo; 
kljub temu poudarja potrebo po skladni 
evropski strategiji za mikroproizvodnjo, ki 
vključuje posebne ukrepe za spodbujanje 
male proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov, kot sta zmanjšanje zakonodajnih 
bremen in izmenjava najboljših praks na 
področju davčnih spodbud;

Or. en

Predlog spremembe 336
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da je za vlagatelje v 
obnovljive vire energije še posebej 
pomembno, da sodelujejo z lokalnimi 
skupnostmi in da z njimi vzpostavijo trdne 
odnose, še zlasti v predhodni fazi;

Or. en

Predlog spremembe 337
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. opozarja, da je uvedba vetrnih 
elektrarn in fotovoltaičnih celic v 
nekaterih regijah, zlasti v majhnih 
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skupnostih in na otokih, naletela na javno 
nasprotovanje; poudarja, da naj bi vetrne 
elektrarne in fotovoltaične celice imele 
škodljiv učinek na turizem, naravo in 
podobo krajine podeželja/otoka;

Or. en

Predlog spremembe 338
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij;

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na evropsko industrijo in 
ustvarjanje delovnih mest ter na stroške in 
nadaljnji razvoj obstoječih in novih
tehnologij po svetu in v EU, pod pogojem, 
da naložbeni okvir in podpora energiji iz 
obnovljivih virov ostaneta predvidljiva;

Or. en

Predlog spremembe 339
Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij;

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij, pa tudi na 
gospodarstvo EU, če upoštevamo, da 
politični in regulativni okvir EU omogoča, 
da podjetja za energijo iz obnovljivih virov 
in čisto tehnologijo, ki imajo sedež v EU, 
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ohranijo svojo konkurenčno prednost 
pred podobnimi podjetji iz drugih delov 
sveta;

Or. en

Predlog spremembe 340
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij;

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij; priznava, da 
bodo države, ki niso članice OECD, v 
prihodnosti pomembne trgovinske 
partnerice, saj imajo velik potencial na 
področju energije iz obnovljivih virov, pri 
čemer razvoj te energije temelji na 
zanesljivosti oskrbe; 

Or. en

Predlog spremembe 341
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij;

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij; poudarja, da 
so evropska podjetja pomembni akterji v 
tem sektorju;

Or. de
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Predlog spremembe 342
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij;

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz 
obnovljivih virov rastejo in da ima to 
pozitivne učinke na stroške in nadaljnji 
razvoj obstoječih tehnologij; poudarja, da 
mora biti Evropa še naprej na čelu tega 
svetovnega trenda;

Or. en

Predlog spremembe 343
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da mora EU razviti tesno 
znanstveno sodelovanje in jasno politiko 
sodelovanja pri raziskavah in inovacijah 
na področju energije iz obnovljivih virov z 
mednarodnimi partnerji, zlasti z državami 
BRIKS;

Or. en

Predlog spremembe 344
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
postopke glede konkurence; poudarja, da so 
takšna izkrivljanja nesprejemljiva tudi na 
svetovnem trgu, in poziva vse akterje k 
spoštovanju protidampinških pravil;

Or. en

Predlog spremembe 345
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
postopke o nepoštenih praksah; poudarja, 
da svetovni trgi ponujajo najboljše pogoje 
za razvoj energije iz obnovljivih virov;
opozarja, da je treba še naprej odpravljati 
trgovinske ovire; poziva Komisijo, naj ne 
uvaja novih trgovinskih ovir za končne 
proizvode ali sestavne dele tehnologij, ki se 
uporabljajo za energijo iz obnovljivih 
virov; poziva Komisijo, naj pomaga 
podjetjem EU na vseh ravneh dobavne 
verige pri dostopu do trgov zunaj EU in v 
boju proti domnevnim izkrivljanjem 
trgovine, tudi kar zadeva nezakonito 
državno pomoč; 

Or. en
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Predlog spremembe 346
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo, saj le 
poštena konkurenca EU dolgoročno 
zagotavlja razumno raven cen na 
področju energije iz obnovljivih virov;
poziva Komisijo, naj čim prej zaključi 
tekoče postopke glede konkurence;
poudarja, da prosti svetovni trgi ponujajo 
najboljše pogoje za razvoj energije iz 
obnovljivih virov; opozarja, da je treba še 
naprej odpravljati trgovinske ovire; poziva 
Komisijo, naj ne uvaja novih trgovinskih 
ovir za končne proizvode ali sestavne dele 
tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. de

Predlog spremembe 347
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče 
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče 
postopke glede konkurence; poudarja, da 
prosti svetovni trgi ponujajo najboljše 
pogoje za razvoj energije iz obnovljivih 
virov; opozarja, da je treba še naprej 
odpravljati trgovinske ovire; poziva 
Komisijo, naj ne uvaja novih trgovinskih 
ovir za končne proizvode ali sestavne dele 



PE500.604v01-00 172/255 AM\920120SL.doc

SL

za energijo iz obnovljivih virov; tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj se 
ustrezno odzove na ovire pri trgovanju s 
tretjimi državami in na njihove 
protikonkurenčne prakse, da bi 
zavarovala konkurenco;  

Or. de

Predlog spremembe 348
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
postopke glede konkurence; poudarja, da 
prosti svetovni trgi ponujajo najboljše 
pogoje za razvoj energije iz obnovljivih 
virov; opozarja, da je treba še naprej 
odpravljati trgovinske ovire; poziva 
Komisijo, naj razmisli o podpisu 
mednarodnih trgovinskih sporazumov, 
npr. o razširitvi obstoječega sporazuma z 
državami APEC o tarifah čiste 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 349
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
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natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

postopke glede konkurence; poudarja, da 
prosti svetovni trgi ponujajo najboljše 
pogoje za razvoj energije iz obnovljivih 
virov; poudarja, da je treba še naprej 
odpravljati trgovinske ovire, kot so zahteve 
glede lokalne vsebine; poziva Komisijo, 
naj ne uvaja novih trgovinskih ovir za 
končne proizvode ali sestavne dele 
tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 350
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
postopke glede konkurence; poudarja, da 
prosti svetovni trgi brez subvencij ponujajo 
najboljše pogoje za razvoj energije iz 
obnovljivih virov; opozarja, da je treba še 
naprej odpravljati trgovinske ovire; poziva 
Komisijo, naj ne uvaja novih trgovinskih 
ovir za končne proizvode ali sestavne dele 
tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 351
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi 
ponujajo najboljše pogoje za razvoj 
energije iz obnovljivih virov; opozarja, da 
je treba še naprej odpravljati trgovinske 
ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih 
trgovinskih ovir za končne proizvode ali 
sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo 
za energijo iz obnovljivih virov;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje 
konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče
postopke glede konkurence; poudarja, da 
prosti in odprti svetovni trgi ponujajo 
najboljše pogoje za razvoj energije iz 
obnovljivih virov; opozarja, da je treba še 
naprej odpravljati trgovinske ovire; poziva 
Komisijo, naj ne uvaja novih trgovinskih 
ovir za končne proizvode ali sestavne dele 
tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 352
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije, ki bo spodbujalo 
uporabo in trgovino znotraj EU ter 
omogočalo izrabo presežka energije iz 
obnovljivih virov na severu in jugu EU ob 
poznejšem skladnem izkoriščanju 
možnosti v Sredozemlju; spominja na 
potencial projektov, kot sta Desertec in 
Helios, in nadaljnjega razvoja vodne 
energije na Norveškem in v Švici; za 
razvoj takšnega sodelovanja bosta 
potrebna ocena okrepitve medsebojnih 
povezav, da se ohrani zanesljivo in 
učinkovito delovanje elektroenergetskih 
sistemov držav članic, in ocena s tem 
povezanih stroškov za tranzitne države;

Or. en
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Predlog spremembe 353
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije, ki bo spodbujalo 
uporabo in trgovino znotraj EU ter 
omogočalo izrabo presežka energije iz 
obnovljivih virov na severu in jugu EU ob 
poznejšem skladnem izkoriščanju 
možnosti v Sredozemlju; spominja na 
potencial projektov, kot sta Desertec in 
Helios, in nadaljnjega razvoja vodne 
energije na Norveškem in v Švici;
opozarja, da bo za vključevanje energije iz 
obnovljivih virov iz južnega Sredozemlja 
treba okrepiti čezmejne medsebojne 
povezave znotraj EU ter oceniti s tem 
povezane stroške za tranzitne države, 
hkrati pa zagotoviti zanesljivo in 
učinkovito delovanje elektroenergetskih 
sistemov držav članic;  

Or. en

Predlog spremembe 354
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju obnovljivih virov energije;
poudarja, da vse evropske države in
Sredozemlje ponujajo velike možnosti za 
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obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial
tujih projektov, ki pa ne smejo spodkopati 
razvoja evropskega potenciala energije iz 
obnovljivih virov in s tem povezanih 
koristi na področju zanesljivosti oskrbe, in
nadaljnjega razvoja vodne energije na 
Norveškem in v Švici;

Or. en

Predlog spremembe 355
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios, in 
nadaljnjega razvoja vodne energije na 
Norveškem in v Švici; poudarja potrebo 
po znatni lokalni dodani vrednosti teh 
velikih projektov za energijo iz obnovljivih 
virov ter po uskladitvi teh projektov z 
nacionalnimi razvojnimi strategijami; 

Or. en

Predlog spremembe 356
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 21. poudarja, da je treba okrepiti 
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sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot so Desertec, Medgrid in 
Helios, in nadaljnjega razvoja vodne 
energije na Norveškem in v Švici;

Or. en

Predlog spremembe 357
Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

21. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios,
nadaljnjega razvoja vodne energije na 
Norveškem in v Švici ter pospeševanja 
uporabe orodij zasebnega financiranja,
kot je model sodelovanja (Co-op Model), 
ki ga uporablja Finska pri svoji zavezi 
ogljično nevtralni prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 358
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba okrepiti 21. poudarja, da je treba okrepiti 
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sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električnega toka iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem 
in v Švici,

sodelovanje s sosednjimi državami EU na 
področju energije; poudarja, da zlasti 
Sredozemlje ponuja velike možnosti za 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov; spominja na potencial 
projektov, kot sta Desertec in Helios, in 
nadaljnjega razvoja vodne energije na 
Norveškem in v Švici (vključno s črpalno-
akumulacijskimi elektrarnami za 
izravnavanje obnovljivih virov energije);

Or. en

Predlog spremembe 359
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva k usklajenim ukrepom z 
drugimi tehnološko vodilnimi državami 
(ZDA in Japonska), da bi skupaj 
obravnavali na novo nastajajoče izzive, 
npr. pomanjkanje surovin in redkih 
zemljin, ki vplivajo na uveljavljanje 
tehnologij obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 360
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je cilj tesnejšega 
sodelovanja na področju energetske 
politike, tako znotraj Evropske unije kot s 
sosednjimi državami, moč doseči le z 
razvojem potrebne energetske 
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infrastrukture; 

Or. de

Predlog spremembe 361
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poudarja, da morajo pri sklepanju 
energetskih pogodb s tretjimi državami 
države članice v sodelovanju s Komisijo 
zagotoviti, da vključijo cilje evropskih 
politik, kar zadeva razvoj energije iz 
obnovljivih virov; 

Or. de

Predlog spremembe 362
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Inovacije, razvoj in raziskave Inovacije, raziskave in razvoj ter 
industrijska politika

Or. en

Predlog spremembe 363
Béla Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo) (za podnaslovom „Inovacije, razvoj in raziskave“)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. ugotavlja, da so vprašanja, ki 
zadevajo obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost, zelo pomembna 
za mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 364
Béla Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo) (za podnaslovom „Inovacije, razvoj in raziskave“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo in države članice, 
naj spremenijo okvirne smernice za 
podjetja, tako da bodo mala in srednja 
podjetja dobila status prednostnega 
prejemnika subvencij in donacij v 
primerjavi z velikimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 365
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja;
poudarja, da lahko Evropa vodilno 
tehnološko vlogo na trgu tehnologije 
energije iz obnovljivih virov zagotavlja le z 
inovacijami, raziskavami in razvojem;

22. ugotavlja, da si mora Evropa
prizadevati za svojo industrijsko ter 
raziskovalno in razvojno zmogljivost, če 
želi ohraniti vodilno tehnološko vlogo na 
področju energije iz obnovljivih virov;  
poudarja vlogo malih in srednjih podjetij 
pri takšnih prizadevanjih; poudarja, da 
lahko Evropa vodilno tehnološko vlogo na 
trgu tehnologije energije iz obnovljivih 
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virov zagotavlja le z inovacijami, 
raziskavami in razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 366
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja; 
poudarja, da lahko Evropa vodilno
tehnološko vlogo na trgu tehnologije 
energije iz obnovljivih virov zagotavlja le z
inovacijami, raziskavami in razvojem;

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; priznava, da je 
energetski sektor, zlasti zaradi prispevka 
malih in srednjih podjetij, gonilna sila 
drugih evropskih gospodarskih panog, 
vključno s kovinsko-predelovalno panogo, 
panogo električne in elektronske opreme, 
IT, gradbeništvom, prometom in 
finančnimi storitvami, vendar pa še ne 
razpolaga z nobeno panožno strategijo; 
poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
panožno strategijo za tehnologije energije 
iz obnovljivih virov, saj lahko Evropa 
vodilno vlogo na trgu tehnologije energije 
iz obnovljivih virov zagotavlja le s temi 
tehnologijami in inovacijami, ki temeljijo 
na raziskavah in razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 367
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
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energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja; 
poudarja, da lahko Evropa vodilno 
tehnološko vlogo na trgu tehnologije 
energije iz obnovljivih virov zagotavlja le z 
inovacijami, raziskavami in razvojem;

energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja; 
poudarja, da je potrebno omogočiti 
konkurenčno okolje za delovanje in 
internacionalizacijo malih in srednjih 
podjetij ter strmeti k zmanjševanju 
birokratskih ovir; poudarja, da lahko 
Evropa vodilno tehnološko vlogo na trgu 
tehnologije energije iz obnovljivih virov 
zagotavlja le z inovacijami, raziskavami in 
razvojem;

Or. sl

Predlog spremembe 368
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja;
poudarja, da lahko Evropa vodilno 
tehnološko vlogo na trgu tehnologije 
energije iz obnovljivih virov zagotavlja le z 
inovacijami, raziskavami in razvojem;

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju 
energije iz obnovljivih virov vodilno 
tehnološko vlogo; poudarja, da k temu 
prispevajo zlasti mala in srednja podjetja;
poudarja, da lahko Evropa vodilno 
tehnološko vlogo na trgu tehnologije 
energije iz obnovljivih virov zagotavlja le z 
inovacijami, raziskavami in razvojem;
poudarja, da je zagotavljanje dolgoročne 
gotovosti za zasebne vlagatelje najboljši 
način za spodbujanje inovacij glede na 
sedanje pomanjkanje javnih financ za 
raziskave in razvoj na področju energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 369
Jolanta Emilia Hibner



AM\920120SL.doc 183/255 PE500.604v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da mora mednarodno 
sodelovanje temeljiti na dobrih 
ureditvenih okvirjih in pravnem redu 
Unije o obnovljivih virih energije, npr. v 
okviru energetske skupnosti, da bi 
povečali stabilnost in zanesljivost 
takšnega sodelovanja; 

Or. pl

Predlog spremembe 370
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ugotavlja, da bi lahko EU zaradi 
premika trajnostnih znanstvenih in 
tehnoloških inovacij iz Evrope v druge 
predele sveta sčasoma izgubila vodilno 
vlogo na tehnološkem področju 
obnovljivih virov energije in se spremenila 
v neto uvoznico teh tehnologij in z njimi 
povezanih končnih izdelkov; v zvezi s tem 
poudarja pomembnost evropske dodane 
vrednosti za razvoj ter domačo 
proizvodnjo tehnologij in izdelkov na 
področju obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 371
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

22a. poudarja, da je bilo v sektorju 
energije iz obnovljivih virov ustvarjenih 
več kot 500 000 delovnih mest in da je 
treba v prihodnje za ohranitev sedanjega 
vodilnega tehnološkega položaja in 
nadaljnje ustvarjanje delovnih mest 
izkoristiti konkurenčno prednost visoko 
usposobljene evropske delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 372
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja pomen vlaganj v 
raziskovanje in razvoj novih materialov in 
tehnologij za shranjevanje električne 
energije;

Or. ro

Predlog spremembe 373
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja, da so izobraževalne 
ustanove, ki so zmožne izšolati 
kvalificirano delovno silo in novo 
generacijo znanstvenikov in inovatorjev 
na področju tehnologij energije iz 
obnovljivih virov, ključna prednostna 
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naloga;  v zvezi s tem opominja na 
pomembno vlogo Obzorja 2020 in 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo pri premoščanju prepada med 
izobraževanjem, raziskavami in 
uvajanjem v sektorju energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 374
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. izpostavlja vodilni položaj industrije 
EU na področju tehnologij vetrne energije 
na kopnem in velik potencial evropske 
proizvodnje vetrne energije na morju, da 
prispeva k ponovni industrializaciji držav 
članic ob Baltskem in Severnem morju; 

Or. en

Predlog spremembe 375
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. pripisuje poseben pomen sodelovanju 
med evropskimi mehanizmi za zaščito 
patentov na področju obnovljivih virov 
energije, da se olajša dostop do dragocene 
in neizkoriščene intelektualne lastnine;
poudarja, da je treba prednostno aktivirati 
načrtovani evropski patent na področju 
obnovljivih virov energije;
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Or. el

Predlog spremembe 376
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v sektorju energije iz obnovljivih 
virov zanemarjale, kar je delno privedlo do 
gospodarskih težav; poudarja, da je treba 
vlagati v nadgradnjo obstoječih 
tehnologij, da bi ostali oziroma postali 
konkurenčni;

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v nekaterih vejah sektorja energije 
iz obnovljivih virov zanemarjale, npr. v 
sektorju fotovoltaičnih sistemov, kar je 
delno privedlo do gospodarskih težav
zaradi pomanjkanja izkušenj s področja 
ekonomije obsega; zato poziva Komisijo, 
naj v svoje prednostne naloge prek 
pilotnih projektov, tehnoloških platform 
ali drugih programov vključi obsežne 
projekte (+2500 MW) za proizvodnjo 
fotovoltaičnih celic;  poudarja, da je za to, 
da bi ostali oziroma postali konkurenčni, 
treba vlagati v nadgradnjo nastajajočih in 
obstoječih tehnologij, kot so množična 
proizvodnja celostnih fotovoltaičnih 
rešitev in otočne rešitve za podeželska 
območja na osnovi mikroomrežij, ki 
temeljijo na fotovoltaičnih modulih in 
drugih vrstah decentralizirane energije iz 
obnovljivih virov ter povezovanju 
prometnih in energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v sektorju energije iz obnovljivih 
virov zanemarjale, kar je delno privedlo do
gospodarskih težav; poudarja, da je treba 
vlagati v nadgradnjo obstoječih tehnologij, 
da bi ostali oziroma postali konkurenčni;

23. meni, da morajo usmerjene raziskave 
in razvoj prek obstoječih instrumentov 
postati učinkovitejši, in je zaskrbljen, ker 
so se raziskave in razvoj v nekaterih vejah 
sektorja energije iz obnovljivih virov 
zanemarjale, kar je privedlo do težav s 
trženjem; poudarja, da je treba vlagati v 
nadgradnjo obstoječih tehnologij, da bi
dosegli konkurenčnost, obenem pa 
zagotovili trajnost življenjskega cikla teh 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 378
Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v sektorju energije iz obnovljivih 
virov zanemarjale, kar je delno privedlo do 
gospodarskih težav; poudarja, da je treba 
vlagati v nadgradnjo obstoječih tehnologij, 
da bi ostali oziroma postali konkurenčni;

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v nekaterih vejah sektorja energije 
iz obnovljivih virov zanemarjale, kar je 
delno privedlo do gospodarskih težav;
poudarja, da so poleg vlaganj v inovativne 
nove tehnologije potrebna tudi vlaganja v
nadgradnjo obstoječih tehnologij, da bi 
ostali konkurenčni;

Or. en

Predlog spremembe 379
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v sektorju energije iz obnovljivih 
virov zanemarjale, kar je delno privedlo do 
gospodarskih težav; poudarja, da je treba 
vlagati v nadgradnjo obstoječih tehnologij, 
da bi ostali oziroma postali konkurenčni;

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v nekaterih vejah sektorja energije 
iz obnovljivih virov zanemarjale, kar je 
delno privedlo do gospodarskih težav;
poudarja, da je treba vlagati v nadgradnjo 
obstoječih tehnologij, da bi ostali oziroma 
postali konkurenčni; poudarja, da je treba 
nove tehnologije ali nove zamisli glede 
starih tehnologij upoštevati in podpirati; 

Or. en

Predlog spremembe 380
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v sektorju energije iz obnovljivih 
virov zanemarjale, kar je delno privedlo do 
gospodarskih težav; poudarja, da je treba 
vlagati v nadgradnjo obstoječih tehnologij, 
da bi ostali oziroma postali konkurenčni;

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in 
razvoj v nekaterih vejah sektorja energije 
iz obnovljivih virov zanemarjale, kar je 
delno privedlo do gospodarskih težav; 
poudarja, da je treba vlagati v nadgradnjo 
obstoječih tehnologij, da bi ostali oziroma 
postali konkurenčni; poudarja vlaganja v 
raziskave in razvoj obnovljivih virov 
energije posebej na področju zmogljivosti, 
učinkovitosti in zmanjšanja prostorskega 
odtisa;

Or. sl

Predlog spremembe 381
Paul Rübig

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

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj uveljavljene vodne energije ne 
zapostavljajo v primerjavi z drugimi 
tehnologijami energije iz obnovljivih virov 
in naj jo v celoti upoštevajo, npr. pri 
raziskavah, razvoju in predstavitvi 
shranjevanja s črpalno-akumulacijsko 
rešitvijo s spremenljivo hitrostjo, ki 
omogoča večjo prilagodljivost pri 
krmiljenju hitrosti shranjevanja in s tem 
hitrejši in bolj učinkovit priklop na 
omrežje;

Or. de

Predlog spremembe 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) 
ponuja priložnost za nadaljnjo krepitev ter 
razvoj novih in razvijajočih se obnovljivih 
virov energije, kot je energija morja, ter za 
reševanje izzivov izravnave, pametnih 
energetskih rešitev in shranjevanja; 

Or. en

Predlog spremembe 383
Silvia-Adriana Ţicău

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

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj vlagajo v raziskave, ki temeljijo na 
uporabi energije iz obnovljivih virov v 
industriji, npr. v avtomobilskem sektorju; 

Or. ro

Predlog spremembe 384
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 385
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj se osredotoči na izvajanje strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo (načrt 
SET) in vključi tudi tehnologije za
shranjevanje;

Or. en



AM\920120SL.doc 191/255 PE500.604v01-00

SL

Predlog spremembe 386
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj ne zapostavlja uspešnih tehnologij 
energije iz obnovljivih virov, ki se 
uporabljajo že vrsto let, in naj pri tem 
posebno pozornost posveti tehnologijam za 
shranjevanje;

Or. de

Predlog spremembe 387
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam, ki izboljšujejo 
konkurenčnost obnovljivih virov energije 
in njihovo vključevanje v energetski 
sistem, kot so tehnologije za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 388
Kathleen Van Brempt
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za upravljanje omrežja in za
shranjevanje, prožni porazdeljeni 
proizvodnji, mikroproizvodnji, še zlasti pa 
energetsko učinkovitim rešitvam;

Or. en

Predlog spremembe 389
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti
izvajanju načrta SET, ogrevanju in 
hlajenju z energijo iz obnovljivih virov ter
tehnologijam za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 390
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
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energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje energije in 
shranjevanja CO2;

Or. sl

Predlog spremembe 391
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti 
tehnologijam za shranjevanje;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
leta 2013 predložila sporočilo o politiki 
energetske tehnologije; poziva Komisijo, 
naj pri tem posebno pozornost posveti
ogrevanju in hlajenju ter tehnologijam za 
shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 392
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ugotavlja, da je strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) 
sprožil industrijske pobude za energijo iz 
obnovljivih virov, v okviru katerih so 
nastali jasni in podrobni načrti za 
raziskave in razvoj; poudarja, da je treba 
vključiti tudi druge inovativne tehnologije 
za energijo iz obnovljivih virov, kot sta 
tehnologiji za energijo morja in 
plimovanja, ter da je takšne pobude treba 
financirati iz temu namenjenih 
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proračunskih vrstic, oblikovanih v okviru 
proračuna za načrt SET;

Or. en

Predlog spremembe 393
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
panožno strategijo za energijo iz 
obnovljivih virov, zlasti za sektor vetrne 
energije, pri čemer naj vključi zadevne 
akterje (panogo in upravo) na regionalni 
in lokalni ravni; poziva, naj takšna 
strategija sloni na obstoječih javnih in 
zasebnih zavezah v zvezi s tehnološkimi 
inovacijami, ozkimi grli v dobavni verigi 
in financiranjem, da bodo nanovo nastale 
gospodarske priložnosti dolgoročne in da 
Evropa ohrani svoj vodilni položaj v svetu 
v tem sektorju; 

Or. en

Predlog spremembe 394
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj predloži 
industrijsko strategijo za energijo iz 
obnovljivih virov, ki bo zajemala celoten 
razpon dejavnosti na področju raziskav in 
razvoja, vključno s financiranjem, da bi 
zagotovili, da bo Evropska unija zadržala 
svoj vodilni položaj na področju energije 
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iz obnovljivih virov; 

Or. de

Predlog spremembe 395
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da so raziskave ključne za 
razvoj in cenovno dostopnost novih in 
čistih tehnologij; meni, da lahko načrt 
SET veliko pripomore k cenovni 
dostopnosti in konkurenčnosti tehnologij 
za energijo iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 396
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski okvir za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov

Doseganje ciljev EU za leto 2020

Or. en

Predlog spremembe 397
Fiona Hall

Predlog resolucije
Podnaslov 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski okvir za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov

Doseganje ciljev glede energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020

Or. en

Predlog spremembe 398
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo) (za podnaslovom „Evropski okvir za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi moral biti glavni cilj 
glede energije iz obnovljivih virov tudi 
osnova za prihodnjo politiko EU na 
področju obnovljivih virov energije; 

Or. en

Predlog spremembe 399
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov 
v primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala 
konkurenčna samo na nekaterih 

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so takšne
sheme v nekaterih primerih nestabilne ali
zelo drage, deloma pa pomenijo veliko 
finančno breme za porabnike;
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področjih oziroma na območjih z 
ugodnejšo geografsko lego;

Or. en

Predlog spremembe 400
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov
v primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala 
konkurenčna samo na nekaterih 
področjih oziroma na območjih z 
ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so se pri 
omenjenih shemah deloma pokazale 
pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja 
izkušenj na tem področju; kljub temu 
opaža, da so obnovljivi viri energije,
deloma zaradi teh subvencij, deloma 
postali konkurenčni konvencionalnim 
metodam proizvodnje energije; poudarja,
da je za vzpostavitev pravične konkurence 
na trgu treba odpraviti preostale 
subvencije za konvencionalne tehnologije, 
kot tudi subvencije za energijo iz 
obnovljivih virov, ko niso več potrebne in 
ko so odstranjena vsa izkrivljanja trga, da 
si tehnologije lahko konkurirajo pod 
enakimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 401
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov 
v primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala 
konkurenčna samo na nekaterih 
področjih oziroma na območjih z
ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo široko paleto različnih vrst 
podpornih shem glede na nacionalne 
razmere in ambicije; poudarja, da je ta 
podpora povzročila veliko rast, da pa 
omenjene sheme deloma niso bile 
pravočasno prilagojene, zaradi česar je 
bila podpora začasno neučinkovita,
deloma pa pomenijo veliko finančno breme 
za porabnike, ker cene električne energije 
vključujejo dodatne stroškovne elemente, 
ki niso povezani s pravo podporo za 
energijo iz obnovljivih virov; zato poziva 
države članice, naj zagotovijo popolno 
preglednost nad deležem in izvorom teh 
stroškov v primerjavi s stroški podpornih 
ukrepov, dodeljenih drugim oblikam
energije, ter nad deležem zvišanja računov 
za energijo zaradi cen fosilnega goriva;
poziva tudi k večji preglednosti, kar 
zadeva družbene stroške različnih oblik 
energije; 

Or. en

Predlog spremembe 402
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov 
v primerjavi s konvencionalnimi načini 

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa se je za 
nekatere sheme izkazalo, da niso dovolj 
prožne, da bi se prilagodile na 
zmanjševanje stroškov nekaterih 
tehnologij in da so v nekaterih primerih 
ustvarile presežne zmogljivosti in tako 
povzročile veliko finančno breme za 
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pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego;

porabnike; z zadovoljstvom ugotavlja, da
so po zaslugi subvencij nekatere vrste 
energije iz obnovljivih virov v primerjavi s 
konvencionalnimi načini pridobivanja 
energije postale konkurenčne na nekaterih 
področjih oziroma na območjih z 
ugodnejšo geografsko lego;

Or. de

Predlog spremembe 403
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov 
v primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma slabo zasnovane, kar je 
privedlo do prekomernih nadomestil,
deloma pa pomenijo veliko finančno breme 
za porabnike; ugotavlja, da naložbe, ki jih 
spodbudijo dobro zasnovane podporne 
sheme, pomagajo znižati stroške; 
poudarja, da takšne podporne sheme 
prispevajo k vse večji konkurenčnosti 
energije iz obnovljivih virov v primerjavi s 
konvencionalnimi načini pridobivanja 
energije, zlasti na področjih z zanje 
ugodnejšimi geografskimi in tržnimi 
pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 404
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov 
v primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je po zaslugi 
subvencij energija iz obnovljivih virov v 
primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego, 
dobrim dostopom do kapitala in 
najmanjšim upravnim bremenom;

Or. en

Predlog spremembe 405
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov v 
primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam električna energija iz 
obnovljivih virov v primerjavi s 
konvencionalnimi načini pridobivanja 
energije postala konkurenčna samo na 
nekaterih področjih oziroma na območjih z 
ugodnejšo geografsko lego;

Or. en
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Predlog spremembe 406
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov v 
primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije postala konkurenčna 
samo na nekaterih področjih oziroma na 
območjih z ugodnejšo geografsko lego;

25. poudarja, da države članice trenutno 
uporabljajo skoraj 170 različnih vrst 
podpornih shem; poudarja, da je ta podpora 
povzročila veliko rast, da pa so omenjene 
sheme deloma zelo drage, deloma pa 
pomenijo veliko finančno breme za 
porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da kljub 
subvencijam energija iz obnovljivih virov
celo na območjih z ugodnejšo geografsko 
lego še ni postala konkurenčna v 
primerjavi s konvencionalnimi načini 
pridobivanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 407
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poziva države članice, naj si še 
naprej prizadevajo za uresničitev svojih 
ciljev do leta 2020; je zaskrbljen zaradi 
nenadnega spreminjanja nacionalnih 
podpornih mehanizmov za obnovljive vire 
energije, zlasti zaradi retroaktivnih 
sprememb in zamrznitve 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 
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podpornimi shemami, ki se redno 
pregledujejo, ter poenostavljenimi 
upravnimi postopki;

Or. en

Predlog spremembe 408
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. obsoja sedanje stanje v Španiji, kar 
zadeva podporne sheme, saj je energija iz 
obnovljivih virov neupravičeno postala 
grešni kozel za visoke cene električne 
energije, ki pa so v resnici posledica 
nacionalnih posebnosti in političnih 
odločitev, kot so subvencije in 
nepričakovani dobički za konvencionalne 
energetske vire (obvezna uporaba 
domačega premoga, prihodki od 
konvencionalnih tehnologij nad 
povprečnimi cenami, monopolu podobne 
proizvodne strukture), stroški za 
elektroenergetske sisteme na španskih 
otokih, plačila zmogljivosti in drugi 
stroški, ki vodijo k popolni nepreglednosti 
in neenakim konkurenčnim pogojem;

Or. en

Predlog spremembe 409
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. ugotavlja, da bodo cene energije 
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narasle ne glede na energetsko mešanico, 
saj bodo v naslednjih 10 letih številne 
elektrarne v EU potrebne razgradnje ali 
posodobitve;  poudarja, da so nekateri 
obnovljivi viri energije, kot so veter na 
kopnem in fotovoltaične celice, že 
stroškovno konkurenčne v primerjavi z 
jedrsko energijo ter zajemanjem in 
shranjevanjem ogljikovega dioksida in so 
tako stroškovno najbolj učinkovita 
možnost za dekarbonizacijo;  ugotavlja, 
da se je treba zviševanja računov za 
energijo v prvi vrsti lotiti z energetsko 
učinkovitostjo in varčevalnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 410
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske 
cene elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili 
leta 2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da državni posegi vplivajo na 
določanje maloprodajnih cen energije;
spominja, da so bili leta 2010 v 22 % 
gospodinjstev v EU zaskrbljeni, da ne bodo 
mogli plačati računa za elektriko, in 
domneva, da so se razmere medtem še 
poslabšale; poudarja, da je treba preprečiti 
pomanjkanje energije in da se 
konkurenčnost industrije ne sme zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje 
energije in da se konkurenčnost industrije 
ne sme zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja,
da mora biti energija cenovno dostopna za 
vse in da je treba nameniti posebno 
pozornost ranljivim porabnikom in 
gospodinjstvom z nizkimi prihodki; poziva 
države članice, naj opredelijo pojem 
ranljivih porabnikov in sprejmejo 
potrebne ukrepe za njihovo učinkovito 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 412
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države
razmeroma visoke; spominja, da so bili 
leta 2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države
nesprejemljivo visoke; spominja, da so bili 
leta 2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

Or. en
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Predlog spremembe 413
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi oligopolnih tržnih pogojev 
in drugih izkrivljanj trga razmeroma 
visoke; ugotavlja, da so v nekaterih 
državah članicah računi za energijo za 
gospodinjstva umetno visoki zaradi 
nepravične razdelitve stroškov, napačnih 
mehanizmov določanja cen in subvencij 
za konvencionalne energetske 
tehnologije;  spominja, da so bili leta 2010 
v 22 % gospodinjstev v EU zaskrbljeni, da 
ne bodo mogli plačati računa za elektriko, 
in domneva, da so se razmere medtem še 
poslabšale; poudarja, da je treba preprečiti 
pomanjkanje energije in da se 
konkurenčnost industrije ne sme zmanjšati;
poudarja, da so ukrepi za energetsko 
učinkovitost v tem pogledu ključnega 
pomena in da so najhitrejši in najcenejši 
način za znižanje računov za energijo;

Or. en

Predlog spremembe 414
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
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računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati; ob tem poudarja vlogo zadrug 
za energijo iz obnovljivih virov, ki lahko s 
skupno nabavo ali sodelovanju pri 
proizvodnji znižajo cene za državljane in 
se tako spopadejo z energetsko revščino;  
opozarja tudi na pomen teh zadrug za 
ozaveščanje članov o energiji iz 
obnovljivih virov in energetski 
učinkovitosti;

Or. nl

Predlog spremembe 415
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi dejavnikov, kot so 
naraščajoče cene fosilnih goriv,
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati; poudarja, da lahko politike na 
področju energetske učinkovitosti, ki se 
osredotočajo na celotno verigo oskrbe z 
energijo in povpraševanja po njej, 
vključno s pretvorbo, prenosom, 
distribucijo in dobavo, skupaj s potrošnjo 
industrije, zgradb in gospodinjstev, 
učinkovito pripomorejo k zmanjšanju 
pomanjkanja energije; poleg tega 
poudarja, da službe za energijo iz 
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obnovljivih virov, ki so v lasti zadrug, 
lahko pripomorejo k znižanju cen za 
državljane , tako da vzgajajo in 
spodbujajo „pametne porabnike“ s 
skupno nabavo energije in z 
izobraževanjem svojih članov o energiji iz 
obnovljivih virov in ukrepih za energetsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 416
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba pomanjkanje energije preprečiti
s splošno politiko socialnega varstva in ne 
z energetsko politiko ter da se 
konkurenčnost industrije ne sme zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 417
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
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elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke, kljub temu da sta 
povečana proizvodnja in dovajanje 
energije iz obnovljivih virov pomagala 
znižati veleprodajne cene; spominja, da so 
bili leta 2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati; nadalje poudarja, da morajo 
porabniki občutiti nižanje veleprodajnih 
cen; 

Or. de

Predlog spremembe 418
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati; poudarja, da lahko energetske 
službe, ki so v lasti zadrug, pripomorejo k 
znižanju cen za državljane, da preprečijo 
pomanjkanje energije, in sicer tako, da 
vzgajajo in spodbujajo „pametne 
porabnike“ s skupno nabavo energije in z 
izobraževanjem svojih članov o energiji iz 
obnovljivih virov in ukrepih za energetsko 
učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 419
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države 
razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 
2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

26. poudarja, da so v nekaterih državah 
članicah maloprodajne in industrijske cene 
elektrike zaradi poseganja države ter 
nestanovitnosti svetovnih cen nafte in 
plina razmeroma visoke; spominja, da so 
bili leta 2010 v 22 % gospodinjstev v EU 
zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati 
računa za elektriko, in domneva, da so se 
razmere medtem še poslabšale; poudarja, 
da je treba preprečiti pomanjkanje energije 
in da se konkurenčnost industrije ne sme 
zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 420
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. izraža obžalovanje, ker so umetno 
nizke regulirane cene energije v številnih 
državah članicah privedle do velikih 
primanjkljajev pri tarifnih prihodkih, ki 
jih morajo sedaj plačevati proizvajalci 
energije iz obnovljivih virov, medtem ko 
konvencionalne tehnologije pogosto še 
vedno prejemajo podporo in so izvzete iz 
obveznosti prispevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 421
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
pobude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov;

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
spodbude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov; ugotavlja, da je 
prekomerna kompenzacija pogosto 
posledica slabo zasnovanih podpornih 
mehanizmov, ki jih ni mogoče dovolj 
prilagoditi zniževanju stroškov določene 
tehnologije; 

Or. en

Predlog spremembe 422
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
pobude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov;

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
spodbude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov; meni, da čim 
hitrejši prehod k programom, ki 
proizvajalce izpostavljajo tveganjem tržnih 
cen, spodbuja tehnološko konkurenčnost;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
pobude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov;

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
spodbude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov; je zato prepričan, 
da bi morala biti podpora omejena 
predvsem na tržno najbolj donosne 
projekte, da bi pospešili proces, s katerim 
bi obnovljivi viri energije postali tržni 
proizvodi;  

Or. de

Predlog spremembe 424
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
pobude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov;

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
spodbude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov; poudarja, da so 
pregledni regulativni okviri in pospešeni 
nacionalni postopki za izdajo dovoljenj 
pomemben pogoj za rast energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 425
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
pobude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov;

27. svari pred tem, da bi previsoko 
zastavljene subvencije s prekomerno 
kompenzacijo zadušile tehnološki napredek 
in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo 
spodbude za razvoj inovativnih in cenovno 
ugodnejših proizvodov; zato je bolj 
naklonjen stroškovno učinkovitim 
programom podpore, ki se odzivajo na 
tržne signale; 

Or. en

Predlog spremembe 426
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. izraža prepričanje, da bi Komisija 
morala podpirati države članice pri 
opredelitvi stroškovno učinkovitih 
obnovljivih virov energije in načina za 
največji izkoristek njihovega potenciala; 
poudarja, da se stroškovno optimalne 
politike razlikujejo glede na vzorec 
povpraševanja, možnosti dobave in 
gospodarski kontekst na lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 427
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. poudarja koristi izmenjave 
najboljših praks na področju podpornih 
mehanizmov med državami članicami;  
opozarja, da sta Združeno kraljestvo in 
Italija nedavno napovedali prehod s 
sistema kvot na sistem tarif za oddajo v 
omrežje v svojih podpornih shemah, ker je 
bilo iz dokazov iz podobnih geografskih 
lokacij razvidno, da so modeli podpore s 
tarifami za oddajo v omrežje cenejši;  
poziva Komisijo, naj te vidike vključi v 
svojo trenutno analizo1 in v svoj prihodnji 
predlog smernic;
__________________
1 COM (2012)271 final in priloženi 
dokumenti; SEC 2008/57; IEE Studies 
Reshaping (Quo(ta) vadis, Europe? 
(Študije IEE, Preoblikovanje kvot; kam 
greš, Evropa?).

Or. en

Predlog spremembe 428
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo države članice direktivo o 
obnovljivih virih energije – Direktivo 
2009/28/ES – in tretji sveženj o notranjem 
energetskem trgu v celoti prenesle v 
nacionalno zakonodajo, da bi vzpostavile 
potreben pravni okvir, ki jim bo omogočil 
dodaten napredek na področju obnovljivih 
virov energije; 
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Or. de

Predlog spremembe 429
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poudarja, na podlagi ocene učinka, 
priložene sporočilu Komisije, in izkušenj v 
zvezi s podnebno-energetskim svežnjem, 
da bi moral obvezni cilj za celotno EU 
glede deleža skupne porabe energije, ki 
mora biti proizveden z obnovljivimi viri, 
veljati tudi po letu 2020, da bi dovolj 
vnaprej zagotovili jasnost in gotovost za 
vlagatelje in tako spodbudili nadaljnji 
razvoj obnovljivih virov energije; vztraja, 
da bi ta obvezni cilj za celotno EU glede 
deleža skupne porabe energije, ki mora 
biti proizveden z obnovljivimi viri, morali 
povečati na vsaj 40–45 % do leta 2030 ter 
da je ta cilj treba doseči z zavezujočimi 
razvojnimi cilji glede obnovljivih virov 
energije za države članice; 

Or. de

Predlog spremembe 430
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. ugotavlja, da naj bi bioenergija po 
napovedih držav članic predstavljala več 
kot 50 % cilja za obnovljive vire energije 
EU za leto 2020; zato poudarja potrebo po 
trdnih merilih trajnosti, da se zagotovi 
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trajnost biomase kot obnovljivega vira 
energije; poudarja, da mora prihodnji 
predlog Komisije za merila trajnosti 
biomase vključevati pravilen izračun 
emisij ogljika, da se zagotovo dosežejo 
pravi prihranki emisij toplogrednih 
plinov;  poziva Komisijo, naj ta predlog 
čim prej objavi; poziva Komisijo, naj 
obravnava učinke posrednih sprememb 
rabe zemljišč, tako da poleg obveznosti 
poročanja uporabi faktorje posredne 
spremembe rabe zemljišč za biogoriva in 
biomaso; 

Or. en

Predlog spremembe 431
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. ugotavlja, da lahko postopki 
odobritve, registracije ali načrtovanja ter 
spremembe podpornih shem prispevajo k 
povečanju projektnih tveganj in s tem k 
višjim stroškom kapitala;  poudarja, da 
bodo višji stroški kapitala pri sedanjih 
gospodarskih razmerah in nestabilnih 
trgih kapitala znatno spodkopali 
konkurenčnost projektov energije iz 
obnovljivih virov; poziva Evropsko 
komisijo, naj podrobneje preuči 
inovativne finančne instrumente in vse 
večjo vlogo Evropske investicijske banke 
in nacionalnih javnih ustanov pri 
financiranju projektov energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 432
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. poziva Komisijo, naj predloži celovito 
ureditev odgovornosti za vse nove naložbe 
v energijo na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 433
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih 
podpornih shem, ki pa jih ne bi smeli 
retroaktivno spreminjati ali ustavljati, saj 
bi s tem močno odvrnili vlagatelje;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 434
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih 
podpornih shem, ki pa jih ne bi smeli 
retroaktivno spreminjati ali ustavljati, saj 
bi s tem močno odvrnili vlagatelje;

28. poudarja pomen realnega pogleda na 
obnovljive vire energije; ugotavlja, da so
lopatice vetrnih turbin izdelane iz 
kombinacije poliestra in poliuretana, ki ju 
je po uporabi težko reciklirati;  ugotavlja, 
da je življenjska doba lopatice vetrne 
turbine med petnajst in dvajset let ter da je 
predelava odsluženih turbin 
obremenjujoča; zato meni, da gradnja 
vetrnih turbin ne le negativno vpliva na 
okolje, temveč tudi ne dosega zastavljenih 
okoljskih ciljev;

Or. nl

Predlog spremembe 435
Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih programov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice in s tem 
zagotovi, da različni nacionalni programi 
ne izkrivljajo konkurence in ustvarjajo 
preprek za trgovino in naložbe znotraj 
EU; v tem pogledu poudarja, da je po 
izkušnjah nekaterih udeležencev na trgu 
treba preučiti morebitne zahteve glede 
lokalne vsebine znotraj EU, in poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da države članice v 
celoti spoštujejo pravni red na področju 
notranjega trga;  poleg tega poziva 
Komisijo, naj vključi razlago člena 13 
direktive o obnovljivih virih energije 
(2009/28) in s tem zagotovi, da države 
članice direktivo izvajajo pravilno, ter 
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prepreči, da bi javni organi postopke 
certificiranja in licenciranja uporabljali 
na način, ki izkrivlja konkurenco; je
prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse pomemben korak k zagotavljanju 
delujočega enotnega trga za energijo, in
meni, da bi smernice na nacionalni ravni 
lahko dopolnili z oceno stroškovne 
učinkovitosti sedanjih nacionalnih
programov;  poudarja, da morebitnih 
sprememb ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje ter povzročili 
hude ekonomske težave državljanom -
fizičnim osebam, ki so na podlagi takšnih 
nacionalnih programov vlagali na primer 
v sončne celice;

Or. en

Predlog spremembe 436
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da morajo biti te smernice 
za najboljše prakse zavezujoče za države 
članice, čeprav bi slednje morale imeti 
možnost, da vzpostavijo posebne programe 
podpore za razvoj in uporabo lokalnih in 
regionalnih virov; poudarja, da 
nacionalnih podpornih shem kljub temu ne 
bi smeli retroaktivno spreminjati ali 
ustavljati, saj bi s tem močno odvrnili 
vlagatelje;

Or. de
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Predlog spremembe 437
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba
prizadevati za iztek nacionalnih 
podpornih shem, ki pa jih ne bi smeli 
retroaktivno spreminjati ali ustavljati, saj 
bi s tem močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, da prepreči 
prekomerne subvencije in zagotovi 
primerljivost, boljše usklajevanje in 
postopno zbliževanje med nacionalnimi 
podpornimi mehanizmi, ter se pri tem 
izogne retroaktivnemu spreminjanju ali 
ustavljanju slednjih, saj bi s tem močno 
odvrnili vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 438
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse, spodbujanje 
predvidljivosti in stroškovne učinkovitosti, 
preprečevanje prekomernih nadomestil ter 
izboljšanje skladnosti med državami 
članicami; poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži te smernice, vendar je ob tem 
prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
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spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 439
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice in po 
možnosti vanje vključi nagrade za 
sistemske storitve, vendar je ob tem 
prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da bo izvajanje 
slednjih na ravni držav članic ključno za 
preprečevanje retroaktivnega 
spreminjanja ali ustavljanja nacionalnih 
podpornih shem, saj bi s slednjim močno 
odvrnili vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 440
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
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obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za ustrezno uskladitev
nacionalnih podpornih shem; ugotavlja, da 
bi z nenadnimi spremembami ali 
ustavitvijo takšne podpore prišlo do izgube 
preglednosti in gotovosti za vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 441
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in nacionalne podporne 
načrte za energijo iz obnovljivih virov;
poziva Komisijo, naj čim prej predloži te 
smernice, vendar je ob tem prepričan, da so 
smernice za najboljše prakse samo prvi 
korak in da si je treba prizadevati za iztek 
nacionalnih podpornih shem, vendar šele 
ko bo dosežena tržna zrelost tehnologij; se 
zavzema za to, da nacionalnih podpornih 
shem ne bi retroaktivno spreminjali ali 
ustavljali, saj bi s tem močno odvrnili 
vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 442
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; meni, da je to treba 
storiti v tesnem sodelovanju z upravljavci, 
da bi zagotovili predvidljivost pravil in 
zaupanje zainteresiranih strani; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži te 
smernice, vendar je ob tem prepričan, da so 
smernice za najboljše prakse samo prvi 
korak in da si je treba prizadevati za
usklajevanje prek postopnega izteka
nacionalnih podpornih shem, ki pa jih ne bi 
smeli retroaktivno spreminjati ali ustavljati, 
saj bi s tem močno odvrnili vlagatelje;

Or. fr

Predlog spremembe 443
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov, da bi spodbudila 
predvidljivost in stroškovno učinkovitost, 
preprečila prekomerna nadomestila in 
dosegla večjo usklajenost med državami 
članicami; poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži te smernice, vendar je ob tem 
prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;



AM\920120SL.doc 223/255 PE500.604v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 444
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje; poziva 
Komisijo, naj razišče možnosti za 
oblikovanje novih zavezujočih smernic za 
države članice in tako poveča zbliževanje 
med podpornimi mehanizmi; 

Or. en

Predlog spremembe 445
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje smernic za 
najboljše prakse in reformo nacionalnih 
podpornih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo 
prizadevala za oblikovanje nezavezujočih
smernic za najboljše prakse in reformo 
nacionalnih podpornih načrtov za energijo 
iz obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži te smernice, vendar je ob 
tem prepričan, da so smernice za najboljše 
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prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za iztek nacionalnih podpornih 
shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno 
spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

prakse samo prvi korak in da si je treba 
prizadevati za postopen iztek nacionalnih 
podpornih shem, ki pa jih ne bi smeli 
retroaktivno spreminjati ali ustavljati, saj bi 
s tem močno odvrnili vlagatelje;

Or. pl

Predlog spremembe 446
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da bo lažji dostop do kapitala 
dodatno prispeval h konkurenčnosti 
energije iz obnovljivih virov; priznava, da 
bi bila dolgoročna gotovost in cilj na 
področju energije iz obnovljivih virov za 
leto 2030 najboljši način za vzpostavitev 
potrebnega zaupanja pri vlagateljih in 
zmanjšanje tveganja zanje; poziva 
Komisijo, naj razvije inovativne finančne 
instrumente in da pri financiranju 
projektov na področju energije večjo vlogo 
Evropski investicijski banki, nacionalnim 
finančnim ustanovam in dolgoročnim 
vlagateljem, kot so pokojninski skladi in 
zavarovalnice; 

Or. en

Predlog spremembe 447
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 a. poudarja, da predstavlja upoštevanje 
smernic prvi korak k večjemu zbliževanju 
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med podpornimi shemami za obnovljive 
vire energije, da bi zagotovili tehnološko 
optimalno, varno in cenovno dostopno 
oskrbo z energijo in povečali 
konkurenčnost Evropske unije in njeno 
zmogljivost za inoviranje;  

Or. de

Predlog spremembe 448
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 a. poziva Komisijo, naj predloži 
akcijski načrt za tehnologije ogrevanja in 
hlajenja na podlagi obnovljivih virov, ki 
bo vključeval oceno potreb po hlajenju in 
ogrevanju v EU ter primere dobre prakse 
za podporo sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 449
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. ugotavlja, da so v številnih državah 
članicah obnovljivi viri energije že dosegli 
več kot 20-odstotni delež na energetskem 
trgu ter da nacionalna pravila o odkupnih 
cenah in prednostni obravnavi povzročajo 
izkrivljanje konkurence; 

Or. de
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Predlog spremembe 450
Fiona Hall

Predlog resolucije
Podnaslov 6 a (novo) (za odstavkom 28)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Okvir za energijo iz obnovljivih virov za 
obdobje po letu 2020

Or. en

Predlog spremembe 451
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 6 a (novo) (za odstavkom 28)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski okvir za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov za obdobje po letu 2020

Or. en

Predlog spremembe 452
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 

črtano
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pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. fi

Predlog spremembe 453
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 454
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti,
saj morajo tako dobavitelji energije
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bodo tudi v prihodnje 
potrebni posebni podporni mehanizmi za 
določene tehnologije, regije in segmente, 
da se zagotovi optimalno izkoriščanje 
virov in primernih površin v bližini središč 
porabe; nadalje poudarja, da bi le politika
za spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov na ravni celotne EU omogočila, da 
se v celoti razvije potencial te energije v 
stroškovno najbolj učinkovitih okvirih;
meni, da ima evropski cilj za proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov, ki je v lasti 
državljanov, odločilne prednosti glede na 
koristi, ki jih prinašajo programi energije 
iz obnovljivih virov, ki so v lasti skupnosti
in zadrug;

Or. en

Predlog spremembe 455
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da obstoječa direktiva o 
obnovljivih virih energije za spodbujanje 
slednjih uspešno združuje nacionalne cilje 
z nacionalnimi podpornimi shemami, pri 
čemer vladam omogoča, da uporabljajo 
tudi skupne programe podpore; ugotavlja, 
da izkušnje v nekaterih evropskih državah, 
zlasti na Švedskem in Norveškem, 
nazorno prikazujejo, kako skupni pristop 
na povezanem trgu električne energije 
omogoča vzajemno koristne inovacije v 
nacionalnih sistemih;
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Or. en

Predlog spremembe 456
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. poziva Komisijo, naj v okviru 
zakonodajnega okvira za obdobje po letu 
2020, ki temelji na ambicioznih in 
zavezujočih ciljih glede energije iz 
obnovljivih virov, oceni, ali bi vseevropski 
sistem za spodbujanje obnovljivih virov 
energije zagotovil stroškovno učinkovitejši 
okvir, v katerem bi se lahko uresničil ves 
potencial teh virov; ugotavlja, da bi
tehnološko nevtralna evropska politika, ki 
bi temeljila na cilju emisij toplogrednih
plinov, spodbujala samo najcenejše 
tehnologije na račun inovacij in 
izpolnjevanja evropskih dolgoročnih ciljev 
na področju podnebja in energije;

Or. en

Predlog spremembe 457
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, saj 

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije doseči 
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morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

enotni cilj, ki je vnaprej jasno določen;

Or. fr

Predlog spremembe 458
Struan Stevenson

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov 
odločilne prednosti;

Or. en

Predlog spremembe 459
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da je samo cilj 45-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v porabi končne energije za leto 
2030, v primerjavi z 20-odstotnim deležem 
do leta 2020, skladen z dolgoročnim 
ciljem EU, da do leta 2050 zmanjša svoje 
emisije CO2 za 80 do 95 %, in da bo 
predstavljal pomemben mejnik na tej poti 
in ključni signal za vlagatelje, obenem pa 
bo zagotavljal stroškovno najbolj učinkovit 
okvir, v katerem se lahko uresniči celoten 
potencial te energije;

Or. en

Predlog spremembe 460
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi skupen pristop za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov 
na ravni EU omogočil stroškovno najbolj 
učinkovit okvir, da se v celoti razvije 
potencial teh virov; podpira postopno 
zbliževanje nacionalnih podpornih shem 
za energijo iz obnovljivih virov, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence, ki jo 
povzročajo ločene in različne pobude, 
vendar meni, da je pri tem treba upoštevati 
posebnosti energetske mešanice držav 
članic;
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Or. en

Predlog spremembe 461
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi večje zbliževanje 
med različnimi podpornimi shemami
omogočilo, da se dolgoročno v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih in enakih konkurenčnih pogojih;
meni, da je glede na številnost podpornih 
shem v državah članicah bistvenega 
pomena, da se razprava o evropski 
podporni shemi nemudoma nadaljuje;

Or. de

Predlog spremembe 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, saj

29. meni, da imajo tehnološko nevtralni 
nacionalni trgi energije iz obnovljivih 
virov potencialne prednosti, saj bi tako 
dobavitelji električne energije vnaprej 
določen delež električne energije, ki jo 
dobavljajo, morali pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov, pri čemer bi svojo 
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morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

obveznost izpolnili s predložitvijo 
certifikatov, s katerimi je mogoče trgovati
na trgu za take certifikate; poudarja, da 
izkušnje v državah članicah kažejo, da bi 
bilo za zagotavljanje izpolnjevanja 
obveznosti treba uvesti kombinacijo 
spodbud in kazni;

Or. en

Predlog spremembe 463
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije 
vnaprej določen del proizvodnje energije 
pokriti z energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. poziva k povečanju učinkovitosti 
uporabe obnovljivih virov energije znotraj 
EU, tako da bi si prizadevali za shemo 
vseevropskih spodbud za obnovljive vire, 
ki bi temeljila na tehnološko nevtralnem 
trgu za izmenjavo nacionalnih certifikatov 
izvora, na podlagi katerih bi se določene 
vrste obnovljivih virov energije uvedle v
tistih regijah, kjer so najbolj učinkovite, s 
čimer bi se znižali stroški za njihovo 
spodbujanje in zagotovila učinkovita 
dodelitev sredstev;  podpira oblikovanje 
vnaprej določenih nacionalnih kvot za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
pri čemer bi bilo to kvoto mogoče doseči 
tudi s trgovino s certifikati na zgoraj 
omenjenem trgu; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en



PE500.604v01-00 234/255 AM\920120SL.doc

SL

Predlog spremembe 464
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. priznava, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov 
odločilne prednosti, saj morajo tako 
dobavitelji energije vnaprej določen del 
proizvodnje energije pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov in te predpisane deleže 
doseči tudi s trgovino s certifikati, s 
katerimi se trguje na trgu za take 
certifikate; poudarja, da izkušnje v državah 
članicah kažejo, da so pri neizpolnjevanju 
potrebne visoke kazni za zagotavljanje 
deleža;

Or. en

Predlog spremembe 465
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov 
odločilne prednosti, saj morajo tako 
dobavitelji energije vnaprej določen del 
proizvodnje energije pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
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certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 466
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. meni, da Evropa potrebuje stroškovno 
konkurenčne cene energije in s tem 
stroškovno učinkovite sisteme za 
obnovljive vire energije. To je mogoče 
doseči tako znotraj nacionalnih sistemov 
kot prek sistema na ravni EU; meni, da 
ima tehnološko nevtralen evropski trg 
energije iz obnovljivih virov odločilne 
prednosti, saj morajo tako dobavitelji 
energije vnaprej določen del proizvodnje 
energije pokriti z energijo iz obnovljivih 
virov in te predpisane deleže doseči tudi s 
trgovino s certifikati, s katerimi se trguje 
na trgu za take certifikate; poudarja, da 
izkušnje v državah članicah kažejo, da so 
pri neizpolnjevanju potrebne visoke kazni 
za zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 467
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi evropska podporna 
shema lahko pomagala zagotoviti, da se v 
celoti razvije potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. pl

Predlog spremembe 468
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov
možne prednosti, saj morajo tako 
dobavitelji energije vnaprej določen del 
proizvodnje energije pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov in te predpisane deleže 
doseči tudi s trgovino s certifikati, s 
katerimi se trguje na trgu za take 
certifikate; poudarja, da izkušnje v državah 
članicah kažejo, da so pri neizpolnjevanju 
potrebne visoke kazni za zagotavljanje 
deleža; ugotavlja, da je treba skrbno 
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preveriti učinek tovrstne tržne sheme na 
konkurenčnost podjetij ter v vsakem 
primeru predstaviti tudi druge podporne 
modele;

Or. de

Predlog spremembe 469
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; glede na različen potencial 
tehnologij za razne obnovljive vire 
energije v Evropi, ki je posledica 
geografskih pogojev, poudarja, da je treba 
naložbe v obnovljive vire energije 
spodbujati tam, kjer imajo največji 
potencial, da se zagotovi učinkovita raba 
javnih sredstev; meni, da ima tehnološko 
nevtralen evropski trg energije iz 
obnovljivih virov odločilne prednosti, saj 
morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 470
Riikka Manner
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti,
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih, vendar poudarja, da imajo 
posamezne države članice in regije lastne 
prednosti ter da je potrebna stalna politika 
pomoči na nacionalni ravni; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da sistem 
trgovanja s certifikati morda ne bi bil 
najboljša možnost v nekaterih državah 
članicah; poudarja, da izkušnje v državah 
članicah kažejo, da so pri neizpolnjevanju 
potrebne visoke kazni za zagotavljanje 
deleža;

Or. fi

Predlog spremembe 471
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema, skupaj z zbliževanjem 
nacionalnih podpornih shem, omogočila, 
da se v celoti razvije potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
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določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 472
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema, vključena v splošno 
prizadevanje za dekarbonizacijo in 
usklajena z vsemi drugimi stebri 
podnebne politike EU, omogočila, da se v 
celoti razvije potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 473
Struan Stevenson
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov in drugih nizkoogljičnih tehnologij
v stroškovno najbolj učinkovitih okvirih;
meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov 
odločilne prednosti, saj morajo tako 
dobavitelji energije vnaprej določen del 
proizvodnje energije pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov in te predpisane deleže 
doseči tudi s trgovino s certifikati, s 
katerimi se trguje na trgu za take 
certifikate; poudarja, da izkušnje v državah 
članicah kažejo, da so pri neizpolnjevanju 
potrebne visoke kazni za zagotavljanje 
deleža;

Or. en

Predlog spremembe 474
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije celoten potencial energije iz 
obnovljivih virov v stroškovno najbolj 
učinkovitih okvirih; meni, da ima 
tehnološko nevtralen evropski trg energije 
iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 

29. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko nevtralen 
evropski trg energije iz obnovljivih virov 
odločilne prednosti, saj morajo tako 
dobavitelji energije vnaprej določen del 
proizvodnje energije pokriti z energijo iz 
obnovljivih virov in te predpisane deleže 
doseči tudi s trgovino s certifikati, s 
katerimi se trguje na trgu za take 
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take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

certifikate; s tem se bosta zagotovili 
predvidljivost in upravičenost naložb v 
obnovljive vire energije; poudarja, da 
izkušnje v državah članicah kažejo, da so 
pri neizpolnjevanju potrebne visoke kazni 
za zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 475
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. ugotavlja, da so se cilji glede 
energije iz obnovljivih virov izkazali za 
uspešne pri zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in izboljšanju 
zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti 
EU;  poziva Evropsko komisijo, naj si 
prizadeva za dolgoročno zavezo Evropske 
unije podnebju, tako da predlaga 
zavezujoč cilj najmanj 45-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v EU 
do leta 2030; 

Or. en

Predlog spremembe 476
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poziva, ob upoštevanju izkrivljanja 
konkurence v državah, kjer ima energija 
iz obnovljivih virov več kot 20-odstotni 
delež energetskega trga, naj se ukinejo 
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nacionalne izjeme v zvezi s prepovedjo 
Evropske unije glede dodeljevanja 
državne pomoči za obnovljive vire 
energije;  prav tako kritično gleda na 
prednostno obravnavo energije iz 
obnovljivih virov pri oddaji v omrežje, ko 
njen tržni delež preseže določeno 
vrednost, saj bi takšna obravnava lahko 
destabilizirala omrežje in izkrivljala 
konkurenčnost;  

Or. de

Predlog spremembe 477
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. je prepričan, da bo le diferenciran 
evropski pristop k spodbujanju energije iz 
obnovljivih virov, vključno s projekti na 
področju energije iz obnovljivih virov, ki 
jih izvajajo skupnosti in zadruge, 
prispeval k najbolj stroškovno 
učinkovitem okviru, v katerem se lahko v 
celoti izkoristi potencial energije iz 
obnovljivih virov;

Or. nl

Predlog spremembe 478
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poziva Komisijo, naj razvije akcijski 
načrt za ogrevanje in hlajenje na podlagi 
obnovljivih virov, v katerem bo ocenila 
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potrebe po hlajenju in ogrevanju v EU ter 
predstavila primere dobre prakse za 
podporo sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 479
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. meni, da ima evropski cilj 20-
odstotnega deleža proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, ki je v lasti državljanov, 
do leta 2020 odločilne prednosti glede na 
koristi, ki jih prinašajo programi energije 
iz obnovljivih virov, ki so v lasti skupnosti 
in zadrug;

Or. en

Predlog spremembe 480
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poudarja, da je za vzpostavitev 
Evropske podporne sheme potrebno 
prehodno obdobje;

Or. sl

Predlog spremembe 481
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 b. priznava, da vsi scenariji, ki jih 
obravnava Komisija v svojem energetskem 
načrtu za leto 2050, predvidevajo večji 
delež obnovljivih virov energije v porabi 
mešanice energetskih virov EU, in sicer 
približno 30 % leta 2030 in najmanj 55 % 
do 75 % leta 2050; vseeno ugotavlja, da 
nobeden od njih ne temelji hkrati na 
večjem deležu energije iz obnovljivih virov 
in ukrepih večje energetske učinkovitosti; 
zato poudarja, da ambiciozna politika 
energetske učinkovitosti in varčevanja z 
energijo lahko vodi k višjemu deležu 
energije iz obnovljivih virov, in sicer do 45 
% do leta 2030, hkrati pa bi EU do leta 
2050 omogočila prehod na gospodarstvo, 
ki skoraj v celoti temelji na obnovljivih 
virih energije; 

Or. en

Predlog spremembe 482
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 483
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 484
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 485
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 

črtano
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okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

Or. pl

Predlog spremembe 486
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj ne predloži 
predlogov za evropsko podporno shemo za
energijo iz obnovljivih virov; meni, da bi 
prihodnje politike morale temeljiti na 
tistih podpornih mehanizmih, ki so se 
izkazali za učinkovite pri doseganju ciljev 
na področju energije iz obnovljivih virov, 
ter poziva Komisijo, naj državam 
članicam pomaga izboljšati že 
vzpostavljene nacionalne sheme;

Or. en

Predlog spremembe 487
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v
okviru katere bo trg certifikatov za
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj nemudoma omeji 
širjenje okoljske zakonodaje, da bi 
zagotovila stabilnost, enostavnost in 
jasnost; meni, da bi bilo vedno večje 
število prekrivajočih se okoljskih ciljev v
praksi težko doseči; meni, da je nujno 
zagotoviti učinkovit in zanesljiv evropski 
trg ogljika, da bi spodbudili vlaganje v 
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čisto energijo in energijo iz obnovljivih
virov;

Or. fr

Predlog spremembe 488
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj v okviru svoje 
revizije mehanizmov sodelovanja leta 
2014 predloži predloge za prostovoljne 
regionalne podporne sheme, na primer za 
vire v Severnem morju;

Or. en

Predlog spremembe 489
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog za podnebni in energetski sveženj 
za leto 2030, ki bo vključeval zavezujoče 
in ambiciozne cilje glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, energetske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih
virov, da EU do leta 2050 postane visoko 
učinkovito gospodarstvo, ki bo skoraj 100-
odstotno temeljilo na energiji iz 
obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 490
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog za evropski okvir za energijo iz 
obnovljivih virov za leto 2030, da se 
vlagateljem zagotovita potrebni varnost in 
stabilnost za naložbe, ki jih načrtujejo po 
letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 491
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog za odpravo neučinkovitih 
subvencij za fosilna goriva in jedrsko 
energijo, vključitev vseh zunanjih 
stroškov, ki se trenutno ne upoštevajo, in 
odstranitev vseh drugih izkrivljanj trga, s 
čimer se bodo vzpostavili pošteni 
konkurenčni pogoji za različne 
tehnologije po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 492
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za 
energijo iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj po obsežnem 
posvetovanju in primerjalni analizi 
podpornih shem v Evropski uniji pripravi 
predlog evropske podporne sheme za 
obdobje po letu 2020; kljub temu tukaj in 
zdaj ugotavlja, da so se v preteklosti 
sistemi oddaje v omrežje izkazali za 
posebno prilagodljive in obetavne ter da 
so spodbudili tehnološki napredek na 
številnih področjih;  

Or. de

Predlog spremembe 493
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za energijo 
iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

30. poziva Komisijo, naj nujno pripravi 
predlog evropske podporne sheme, v 
okviru katere bo trg certifikatov za energijo 
iz obnovljivih virov različnim 
tehnologijam omogočal enake in poštene 
možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;
poziva Komisijo, naj takšen predlog 
sprejme najkasneje junija 2013;

Or. en

Predlog spremembe 494
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30 a. poziva k ponovnemu pregledu premij 
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za zmogljivost, ki so predvidene ali veljajo 
v nekaterih državah za konvencionalne 
elektrarne, da bi ohranile pasovno 
proizvodnjo, kar je lahko v nasprotju z 
evropskimi konkurenčnimi pravili;  
namesto tega poziva države članice in 
proizvajalce energije, naj na notranjem 
trgu na podlagi načel prostega trga in v 
sodelovanju z obnovljivimi viri energije 
organizirajo združenja za zagotavljanje 
pasovne proizvodnje; poziva Komisijo, naj 
pripravi zakonski okvir za ustanavljanje 
lokalnih združenj za zagotavljanje 
pasovne proizvodnje;  

Or. de

Predlog spremembe 495
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja, da je bioenergija največji 
obnovljivi vir energije v EU; meni, da je 
pomembno, da načrti Komisije glede
trajnostnih meril za trdno biomaso ne 
ovirajo uporabe trajnostne bioenergije, 
proizvedene v EU in državah članicah, in 
da bi morala morebitna merila temeljiti 
zlasti na obstoječi zakonodaji in popisih 
ter orodjih za spremljanje;  poudarja, da 
je pri pripravi trajnostnih meril za 
biomaso treba poleg okoljske trajnosti 
zajeti tudi druga področja trajnostnega 
razvoja, kot sta ekonomska in socialna 
trajnost, in upoštevati spremljajoče učinke 
alternativnih virov energije; opozarja, da 
je v skladu z Direktivo 2003/87/ES faktor 
emisije za biomaso enak nič;

Or. fi



AM\920120SL.doc 251/255 PE500.604v01-00

SL

Predlog spremembe 496
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. pozdravlja ugotovitve Komisije v 
njeni oceni učinka, da bi okvir za obdobje 
po letu 2020, ki temelji na zavezujočih 
nacionalnih ciljih in bolj usklajenem 
pristopu, zagotovil večjo gospodarsko 
aktivnost, povezano z energijo iz 
obnovljivih virov, manjši uvoz fosilnega 
goriva, več inovacij za vse tehnologije, več 
delovnih mest in dolgoročno 
konkurenčnost;  poziva Komisijo, naj 
ambiciozen in zavezujoč cilj EU za leto 
2030 na področju energije iz obnovljivih 
virov določi za temelj zakonodajnega 
okvira za to vrsto energije za obdobje po 
letu 2020; 

Or. en

Predlog spremembe 497
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Evropsko komisijo, naj oceni, 
kakšen bi bil najbolj stroškovno učinkovit 
in uspešen okvir za EU za obdobje po letu 
2020, ki temelji na cilju za energijo iz 
obnovljivih virov za leto 2030; ugotavlja, 
da lahko države članice znotraj takšnega 
okvira EU vzpostavijo določene 
nacionalne elemente, ki so najbolje 
prilagojeni njihovim nacionalnim 
razmeram, vključno s podpornimi ravnmi, 
pod pogojem, da so skladne z novimi 
smernicami EU za zbliževanje; 
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Or. en

Predlog spremembe 498
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30 a. poudarja, da lahko specifične 
mejnike na področju obnovljivih virov za 
leto 2030 oblikujemo šele po razmisleku 
glede stanja energetske in podnebne 
politike po letu 2020, stopnje 
konkurenčnosti evropskih trgov električne 
energije, ogrevanja in hlajenja ter goriva 
za promet in po razmisleku glede 
energetske raznovrstnosti in tehnoloških 
inovacij, ki jih pričakujemo do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 499
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. predlaga, da se za vzgled vzamejo 
pobude, kot je skupna podporna shema, ki 
jo izvajata Norveška in Švedska, da se 
postopoma, in kjer je to primerno, 
razvijejo regionalne skupne podporne 
sheme na skupnih energetskih trgih, 
kakršen je združen nordijski trg (Nord 
Pool); 

Or. en
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Predlog spremembe 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Komisijo, naj določi zavezujoč 
45-odstotni cilj za energijo iz obnovljivih 
virov za leto 2030, ki temelji na 
nadaljevanju uspešnega pristopa, 
sprejetega s podnebnim in energetskim 
svežnjem, da se zagotovi dolgoročna 
gotovost za vlagatelje in iz krize rešijo 
milijoni delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 501
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Evropsko komisijo, naj oceni 
koristi oblikovanja ciljev glede obnovljivih 
virov energije za 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 industrijskih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 502
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. se pridružuje zaskrbljenosti Komisije 
nad dejstvom, da velika letna rast 
obnovljivih virov energije, ki temelji na 
ciljih do leta 2020, s 6 % lahko upade na 
1%, če se bo po letu 2020 vzpostavilo 
stanje brez zunanjih spodbud; 

Or. en

Predlog spremembe 503
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. priznava, da lahko sheme tarif za 
oddajo v omrežje prispevajo k razvoju 
lokalnih in regionalnih obnovljivih virov 
energije, ki ga usmerjajo porabniki, kar 
vodi k pravi demokratizaciji naložb in 
lastništva na energetskem trgu EU;

Or. en

Predlog spremembe 504
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30c. poudarja dejstvo, da je vsakršno 
zbliževanje podpornih shem lahko 
uspešno le na povsem liberaliziranem in 
povezanem notranjem energetskem trgu; 
opozarja, da je predpogoj za to skladnost 
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stroškov za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov v državah članicah z 
usklajenimi ali skupnimi shemami, kar 
vodi k ugotovitvi, da bo takšno 
usklajevanje uspešno le na 
makroregionalni ravni, npr. med 
državami članicami s podobnimi 
geografskimi značilnostmi in posledično 
stroški proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov; v ta namen podpira razvoj pobud, 
kot je petstranski forum za energijo; 

Or. en


