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Predlog spremembe 219
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se
ponovno posega po nekaterih nacionalnih
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov 
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. ugotavlja, da sam energetski trg morda 
ne bi zmogel doseči zadostnih zmogljivosti 
za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in da 
bi ob upoštevanju novih trendov, kot sta 
povečanje konične obremenitve ali velik 
delež nestalnih obnovljivih virov energije, 
lahko bili potrebni nekateri dopolnilni 
ukrepi na nacionalni ravni, da se zagotovi 
zanesljivost oskrbe, pri čemer so države 
članice izvedle oziroma izvajajo 
nacionalne mehanizme zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 220
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. ugotavlja, da so nekatere države 
članice že izvedle ali načrtujejo izvesti 
nacionalne mehanizme za nadomestila 
glede na zmogljivosti za zagotovitev 
oskrbe z električno energijo. Čeprav so ti 
mehanizmi potrebni, ker obstajajo 
elementi, ki lahko izkrivijo učinkovito 
delovanje samò energetskih trgov, je treba 
uporabiti bolj usklajen pristop na ravni 
EU, da se zagotovi njihova potrebnost, 
učinkovitost, preglednost in
nediskriminatornost;

Or. en
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Predlog spremembe 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nacionalnih ukrepih z 
namenom vplivati na energetske trge,
države članice pa izvajajo nacionalne 
mehanizme za nadomestila glede na 
zmogljivosti in ne izkoriščajo ustrezno 
vseh potencialnih alternativnih rešitev,
zlasti glede virov prilagodljivosti – kot so 
upravljanje povpraševanja, shranjevanje 
in fizično povezovanje –, s tem pa 
posegajo v obliko trga in jo izkrivljajo ter 
lahko povzročijo učinek vezanosti;

Or. en

Predlog spremembe 222
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. ugotavlja, da kljub upoštevanju 
možnosti čezmejnih rešitev nekatere 
države članice izvajajo nacionalne 
mehanizme za nadomestila glede na 
zmogljivosti, da bi zaščitile zanesljivo 
oskrbo z energijo; meni, da morajo biti ti 
mehanizmi nevtralni s tehnološkega, 
proračunskega in konkurenčnega vidika;

Or. fr
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Predlog spremembe 223
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge; priznava, da države članice lahko 
vzpostavijo nacionalne mehanizme za 
nadomestila glede na zmogljivosti, če so 
oblikovani tako, da spodbujajo energijo iz 
obnovljivih virov ali nizkoogljično 
energijo ter da obenem v največji možni 
meri izkoriščajo čezmejne rešitve;

Or. nl

Predlog spremembe 224
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, 
ki si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov 
za nadomestila glede na zmogljivosti
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, ki bi lahko povzročili vezanost na 
posamezne tehnologije znotraj 
nacionalnih meja, ali da – zlasti v zvezi s 
prizadevanjem za zagotovitev oskrbe z
električno energijo – države članice 
izvajajo nacionalne mehanizme za 
nadomestila glede na zmogljivosti, ki niso 
skladni s pravili skupnega trga in 
konkurence, s tem pa posegajo v obliko 
veleprodajnega trga in jo izkrivljajo; 
poziva Komisijo, naj nemudoma opravi 
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podrobno analizo ustreznosti regionalnih 
sistemov in potencialnih negativnih 
učinkov nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti na 
ustvarjanje notranjega energetskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 225
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev in se ne 
usklajujejo na ravni Unije, s tem pa 
posegajo v obliko trga in jo izkrivljajo;
dodaja, da obstaja vedno večja potreba po 
stabilnem političnem okviru za 
gospodarsko zaščito teh zmogljivosti in po 
prilagojeni strukturi oskrbe z energijo; 
poziva k oblikovanju energetskega trga, ki 
bo usmerjen v dolgoročne cilje Unije na 
področju energetske in podnebne politike 
in bo omogočal vključevanje tehnologij na 
področju obnovljivih virov energije, ko 
dosežejo zrelost, na notranji energetski 
trg;

Or. de

Predlog spremembe 226
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo; čeprav 
tovrstnih mehanizmov ne izključuje, 
poziva države članice, naj v sodelovanju s 
Komisijo na ravni EU sprejmejo smernice 
o tem, kako izvajati mehanizme za 
nadomestila glede na zmogljivosti, da se 
zmanjša njihovo izkrivljanje notranjega 
trga; 

Or. en

Predlog spremembe 227
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo; meni, da 
obstaja tveganje, da nacionalni 
mehanizmi zmogljivosti, če se ne izvajajo 
usklajeno po vsej EU, z dejanskim 
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diskriminiranjem uvoza električne 
energije še dodatno razdrobijo evropski 
energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 228
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo, zlasti tudi 
trge sosednjih držav članic, zaradi česar 
nacionalnim trgom grozi osamitev;

Or. de

Predlog spremembe 229
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z 
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električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo; poziva 
države članice, da se zato izogibajo 
sprejemanju tovrstnih odločitev;

Or. sl

Predlog spremembe 230
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe z
električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ponovno posega po nekaterih nacionalnih 
ukrepih z namenom vplivati na energetske 
trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki 
si z izvajanjem nacionalnih mehanizmov za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
prizadevajo za zagotovitev oskrbe s plinom 
in električno energijo in ki ne izkoriščajo v 
celoti čezmejnih rešitev, s tem pa posegajo 
v obliko trga in jo izkrivljajo;

Or. en

Predlog spremembe 231
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. obžaluje, da mehanizmi sodelovanja, 
ki jih je uvedla Direktiva 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, do danes še niso bili 
uporabljeni; opozarja na ugotovitve 
Komisije, na podlagi katerih bi večja 
uporaba razpoložljivih mehanizmov za 
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sodelovanje lahko prinesla znatne koristi, 
kot je krepitev trgovine; poziva države 
članice, naj te mehanizme sodelovanja, 
kjer je to ustrezno, bolje izkoristijo, hkrati 
pa izboljšajo medsebojno komunikacijo; 

Or. en

Predlog spremembe 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. priznava, da bodo samò energetski 
trgi še naprej sprožali na trgu osnovane 
cenovne signale, če bo zagotovljena 
ustrezna raven preglednosti in 
spremljanja trga; poziva Komisijo in 
države članice, naj preučijo dodatne 
koncepte energetskih trgov, ki bi v 
nasprotju s trenutnimi nacionalnimi 
mehanizmi zmogljivosti lahko ustvarili 
tokove dohodkov za vlagatelje v vse oblike 
proizvodnje energije in sorodne 
tehnologije ter omogočili najbolj 
stroškovno učinkovito in 
nediskriminatorno zagotavljanje storitev 
prilagajanja in pomožnih storitev v 
energetskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 233
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
naj uredijo, da bodo mehanizmi za 
nadomestila glede na zmogljivosti 
pogojni: najprej je treba raziskati in v 
celoti izkoristiti vse prilagoditvene ukrepe, 
kot so upravljanje povpraševanja, 
soproizvodnja toplote in električne 
energije, možnosti shranjevanja ter 
zmogljivosti povezovanja; pred tem bi bilo 
treba tudi podrobno oceniti zmogljivosti; 
nazadnje je treba oblikovati morebitne 
časovno omejene mehanizme za 
nadomestila glede na zmogljivosti na 
nadnacionalni ravni s konkurenčnimi 
postopki dodeljevanja javnih naročil ter 
zahtevami glede CO2 in 
povečevanja/zmanjševanja moči;

Or. en

Predlog spremembe 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. podpira politiko Komisije, ki išče 
čezmejne rešitve; poudarja, da bi bilo 
treba pred določitvijo regionalnih ali 
nacionalnih ukrepov opraviti ustrezno 
analizo, da se potrdi, ali obstajajo težave 
glede zmogljivosti in ali ni alternativnih 
rešitev, ter preveriti, ali predlagani ukrepi 
upoštevajo čezmejne učinke;

Or. en

Predlog spremembe 235
Lena Kolarska-Bobińska



PE510.735v01-00 12/125 AM\935846SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da bi se morale države članice 
osredotočiti na razvoj izravnalnih trgov 
električne energije pred ali sočasno z 
mehanizmi za nadomestila glede na 
zmogljivosti; opozarja na vlogo, ki jo 
imajo tovrstni trgi v nekaterih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 236
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva Evropsko komisijo in 
Agencijo za sodelovanje energetskih 
regulatorjev, naj s skupnimi predpisi, kot 
je ura zaključka trgovanja, proaktivno 
sodelujeta pri hitrem poglabljanju 
regionalnih trgov z električno energijo in 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 237
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, črtano
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ne da bi posegala v pravico držav članic 
do izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam 
članicam EU;

Or. fr

Predlog spremembe 238
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic 
do izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam 
članicam EU;

15. priznava, da pravica držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov izhaja iz 
velike raznovrstnosti virov energije, ki jih 
imajo na voljo, ter tehnoloških in 
naložbenih odločitev, ki so jih sprejele do 
zdaj; trdi, da je treba te različne možnosti 
izkoriščati z boljšim usklajevanjem na
ravni EU in ob upoštevanju 
velikopoteznih okoljskih in podnebnih 
meril;

Or. fr

Predlog spremembe 239
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam 

15. priznava, da bi si morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU,
prizadevati, da postane energetsko čim 
bolj samozadostna in tako v celoti izkoristi 
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članicam EU; vse možnosti proizvodnje ekonomsko in 
okoljsko vzdržne energije;

Or. fi

Predlog spremembe 240
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam 
članicam EU;

15. priznava pravico držav članic do izbire 
mešanice energetskih virov in potrebo po 
boljši usklajenosti v EU, obenem pa se 
zaveda treh ciljev energetske politike EU 
kot celote, to je konkurenčnosti, trajnosti 
in zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 241
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam 
članicam EU;

15. priznava, da ne glede na pravico držav 
članic do izbire mešanice energetskih virov
obstaja potreba po večji meri usklajevanja 
in sodelovanja med državami članicami 
na področju energetike;

Or. de
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Predlog spremembe 242
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh trajnostnih
energetskih virov, ki so na razpolago 
državam članicam EU; s tem v zvezi zlasti 
poudarja pomembno vlogo zelene 
industrije in podeželskih območij za 
trajnostno proizvodnjo energije v 
manjšem obsegu pri prehodu v družbo 
brez fosilnih goriv;

Or. sv

Predlog spremembe 243
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU; poudarja, da kljub upoštevanju 
energetskih in podnebnih ciljev evropska 
politika ne bi smela „izbirati 
zmagovalcev“ ali bolj spodbujati samo 
nekaterih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov – ki 
lahko vključuje jedrsko energijo, pod 
pogojem, da se upoštevajo optimalni 
standardi varnosti – ali v potrebo po boljši 
usklajenosti v EU, v celoti izkoristiti 
možnosti vseh energetskih virov, ki so na 
razpolago državam članicam EU;

Or. lt

Predlog spremembe 245
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU, da bi zmanjšala zunanjo energetsko 
odvisnost Evropske unije in spodbudila 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 246
Maria Da Graça Carvalho
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU; poudarja pomen prestrukturiranja in 
usklajevanja evropske energetske politike 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 247
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov, v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU ali v 
dolgoročne cilje na področju energije in 
podnebja, v celoti izkoristiti možnosti vseh 
energetskih virov, ki so na razpolago 
državam članicam EU;

Or. en

Predlog spremembe 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. poudarja, da bi si morala EU kot 
celota, ne da bi posegala v pravico držav 
članic do izbire mešanice energetskih virov 
ali v potrebo po boljši usklajenosti v EU,
prizadevati za izkoriščanje možnosti vseh 
energetskih virov, ki so na razpolago 
državam članicam EU;

Or. en

Predlog spremembe 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh energetskih 
virov, ki so na razpolago državam članicam 
EU;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, 
ne da bi posegala v pravico držav članic do 
izbire mešanice energetskih virov ali v 
potrebo po boljši usklajenosti v EU, v 
celoti izkoristiti možnosti vseh obnovljivih
energetskih virov, ki so na razpolago 
državam članicam EU;

Or. en

Predlog spremembe 250
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ker je jedrska energija še vedno zelo 
pomembna, zlasti v tistih državah 
članicah, ki so odločene, da jo bodo še 
naprej razvijale, in ker v primerjavi z 
drugimi oblikami proizvodnje energije 
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ponuja najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno, zaradi česar bi se zmanjšali 
izdatki za energetske sisteme, obenem pa 
bi se znižale tudi cene električne energije, 
poziva Komisijo, naj zavzame uradno 
stališče glede nadaljnjega razvoja jedrske 
energije na osnovi svojega sporočila o 
energetskem načrtu za leto 2050;

Or. lt

Predlog spremembe 251
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi morala solidarnost 
med državami članicami, h kateri poziva 
Pogodba EU, veljati tako pri 
vsakodnevnem delu kot tudi pri kriznem 
upravljanju notranje in zunanje 
energetske politike; poziva Komisijo, naj 
jasno opredeli energetsko solidarnost in 
tako zagotovi, da jo bodo spoštovale vse 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 252
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. čeprav se potenciali različnih 
obnovljivih virov energije med državami 
članicami razlikujejo, poudarja, da lahko 
vse regije pomembno prispevajo k 
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ustvarjanju energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 253
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja potrebo po reševanju 
vprašanja pričakovane kratko- in 
srednjeročne rasti uvoza plina in 
električne energije iz tretjih držav v EU, 
da se zagotovi oskrba z energijo, delitev 
bremena in pravično delovanje 
notranjega trga; ponovno poudarja, da je 
za nekatere države članice ta izziv tesno 
povezan z odvisnostjo od uvoza plina in 
nafte iz ene same tretje države ter da so za 
njegovo premagovanje potrebni ukrepi, 
usmerjeni v diverzifikacijo portfelja 
ponudnikov energije, dobavnih poti in 
virov; ugotavlja, da je en strateški cilj v 
zvezi s tem uresničitev južnega plinskega 
koridorja, vključno s plinovodom 
Nabucco in njegovimi potencialnimi 
povezavami v države srednje in vzhodne 
Evrope, ter vzpostavitev oskrbovalne poti, 
ki bo do leta 2020 pokrila okoli 10–20 % 
povpraševanja po plinu v EU in 
omogočila vsem regijam EU fizični dostop 
do vsaj dveh različnih virov plina;

Or. en

Predlog spremembe 254
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja v EU in 
podjetja v tretjih državah spoštovala pravni 
red Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije v EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije v EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti;

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštovala pravni red 
Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije iz EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; poziva EU, naj razmisli o 
vzpostavitvi skupne agencije in 
mehanizmov za nakup plina kot protiuteži 
monopolističnemu položaju prevladujočih 
zunanjih dobaviteljev; ugotavlja, da je v 
odnosih z dobavitelji energije iz EU 
potrebno uporabljati načelo vzajemnosti;

Or. en

Predlog spremembe 255
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja v EU in 
podjetja v tretjih državah spoštovala pravni 
red Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije v EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije v EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti;

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštovala pravni red 
Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije iz EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije iz EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti; poudarja, 
da mora Komisija v odnosih z dobavitelji 
energije iz tretjih držav upoštevati 
posledice, ki jih imajo njene odločitve za 
cene za potrošnike, in obveščati o teh 
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posledicah;

Or. fr

Predlog spremembe 256
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja v EU in 
podjetja v tretjih državah spoštovala pravni 
red Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije v EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije v EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti;

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštovala pravni red 
Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije iz EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije iz EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja v EU in 
podjetja v tretjih državah spoštovala pravni 
red Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije v EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden 
notranji trg, kjer bi vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštovala pravni red 
Evropske unije s področja energetike, 
pomagal ojačati pogajalski položaj 
dobaviteljev energije iz EU glede na 
zunanje konkurente, kar je posebej 
pomembno za morebitno nadaljnje 
usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
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ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije v EU potrebno 
uporabljati načelo vzajemnosti;

ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z 
dobavitelji energije iz EU in tretjih držav
potrebno uporabljati načelo vzajemnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 258
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je prepričan, da je treba Komisiji 
podeliti mandat za vodenje pogajanj o 
infrastrukturnih projektih strateškega 
pomena, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe 
celotne EU z energijo, in da bi bilo treba o 
tovrstnih mandatih razmisliti tudi v 
primeru drugih medvladnih sporazumov, 
ki bi lahko bistveno vplivali na dolgoročne 
cilje energetske politike EU, zlasti na 
njeno energetsko neodvisnost; v zvezi s 
tem pozdravlja napredek, dosežen v 
pogajanjih o sporazumu med EU, 
Azerbajdžanom in Turkmenistanom za 
gradnjo sistema transkaspijskega 
plinovoda, ki jih vodi Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 259
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da se urejenost 
financiranja dolgoročnega ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
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jedrskim gorivom ter razgradnje jedrskih 
elektrarn v Uniji zelo razlikuje in da 
nekatera jedrska podjetja nimajo 
zadostnih virov za izvajanje teh nalog, kar 
je v nekaterih državah članicah privedlo 
do obsežnega povpraševanja po državni 
pomoči, zato poziva Komisijo, naj 
nemudoma predlaga skupne in zavezujoče 
zahteve za ustrezne standarde za finančne 
določbe glede jedrskih obveznosti ter tako 
zagotovi pošteno konkurenco na 
notranjem energetskem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 260
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
mehanizma za izmenjavo informacij v 
zvezi z medvladnimi sporazumi med 
državami članicami in tretjimi državami 
na področju energije, če za države članice 
ni obvezno, da obvestijo Komisijo o 
obstoječih in načrtovanih sporazumih na 
področju energije, ne more zagotavljati 
preglednosti in jasnosti glede dejanskega 
energetskega položaja v EU in preprečuje 
dokončanje enotnega trga;

Or. lt

Predlog spremembe 261
Jacek Saryusz-Wolski

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

16b. ob upoštevanju vzpostavitve 
mehanizma za izmenjavo informacij v 
zvezi z medvladnimi sporazumi o 
energetski politiki med državami 
članicami EU in tretjimi državami poziva 
Komisijo in države članice, naj si še 
naprej prizadevajo, da se sporazumi, ki so 
v nasprotju z zakonodajo o notranjem 
trgu, ne sklepajo; meni, da bi Komisija 
morala imeti možnost, da preuči, ali so 
osnutki sporazumov skladni s pravnim 
redom Unije, in da po potrebi sodeluje v 
pogajanjih;

Or. en

Predlog spremembe 262
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. poudarja pomen Pogodbe o 
ustanovitvi Energetske skupnosti znotraj 
sosedstva EU pri vzpostavljanju skupnega 
pravnega področja, ki bi temeljilo na 
načelih in standardih notranjega 
energetskega trga, povezanih s temeljnim 
pravnim redom, ter pomen nadaljnjega 
širjenja Energetske skupnosti, zlasti v 
države kandidatke ter države vzhodnega 
partnerstva, osrednje Azije in 
Sredozemlja, in vzpostavljanja 
mehanizmov pravnega nadzora za 
odpravo pomanjkljivega izvajanja 
pravnega reda; poziva Evropsko unijo, 
naj je solidarna z državami, ki so 
podpisale Pogodbo o ustanovitvi 
Energetske skupnosti, če se pri izvajanju 
njenih načel soočajo z zunanjimi pritiski;
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Or. en

Predlog spremembe 263
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud 
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga 
na veleprodajni in maloprodajni ravni, in 
za ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud 
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da so nacionalne subvencije 
in druge spodbude pomembne za široko 
uporabo obnovljivih virov energije na 
nacionalnih energetskih trgih; ugotavlja, 
da zaradi različnih značilnosti 
nacionalnih trgov, različnih potencialov 
ter različnih ravni tehnoloških vzorcev in 
tehnološkega razvoja obstajajo znotraj 
Evropske unije zelo različni sistemi 
spodbujanja obnovljivih virov energije; 
ugotavlja, da bi bila boljša združljivost v 
zvezi s tem lahko pomemben vidik 
dobrega delovanja notranjega 
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energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in ustvarjanja
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
energetskega sektorja z nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 265
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da bi morale biti spodbude za 
obnovljive vire in energetsko učinkovitost
bolj tržno usmerjene, da bi se izognili 
kakršnemukoli izkrivljanju cen oziroma 
ga zmanjšali, saj je to bistvenega pomena 
za dobro delovanje in učinkovitost
notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgoročni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 266
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 

17. poudarja priložnost za razmislek o 
usklajenem pristopu glede spodbud za 
obnovljive vire in energetsko učinkovitost 
ter pomožnih stroškov energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
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ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

veleprodajni in maloprodajni ravni in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgoročni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 267
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. opozarja, da je postopno zbliževanje
spodbud za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah po letu 2020 – ali vsaj 
boljša združljivost v zvezi s tem –
bistvenega pomena za dobro delovanje 
notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgoročni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 268
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
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ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
sektorja energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 269
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da je postopno zbliževanje
spodbud za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v skupinah držav članic v okviru za 
obdobje po letu 2020 – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
sektorja energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 270
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud
za obnovljive vire, energetsko učinkovitost 
ter pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 

17. poudarja, da je primerljivost spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
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veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
energetskega sektorja z nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 271
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
trajnostnega energetskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 272
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
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dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
energetskega sektorja z nizkimi emisijami;
poziva Komisijo, naj predstavi predlog 
smernic za usklajevanje nacionalnih 
programov podpore, katerega končni 
srednjeročni cilj je vzpostavitev enotnega 
vseevropskega programa do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 273
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
energetskega sektorja z nizkimi emisijami
ter da notranji trg prav energiji iz 
obnovljivih virov ponuja številne 
priložnosti;

Or. de

Predlog spremembe 274
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
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pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
sektorja energije iz obnovljivih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter metodologij za določanje 
cen pomožne energije v državah članicah –
ali vsaj boljša združljivost v zvezi s tem –
bistvenega pomena za dobro delovanje 
notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgoročni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 276
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 

17. poudarja, da je dolgoročna
harmonizacija ciljev in spodbud za 
obnovljive vire in energetsko učinkovitost 
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članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

ter pomožnih stroškov energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgoročni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 277
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za 
obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah 
članicah – ali vsaj boljša združljivost v 
zvezi s tem – bistvenega pomena za dobro 
delovanje notranjega energetskega trga na 
veleprodajni in maloprodajni ravni, in za 
ustvarjanje ustreznih pogojev za 
dolgotrajni razvoj energetskega sektorja z 
nizkimi emisijami;

17. poudarja, da je harmonizacija spodbud
za obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost ter pomožnih stroškov energije 
v državah članicah – ali vsaj boljša 
združljivost v zvezi s tem – bistvenega 
pomena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni in za ustvarjanje 
ustreznih pogojev za dolgoročni razvoj 
energetskega sektorja z nizkimi emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 278
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj znova pregleda 
obstoječe načrte za energetske projekte, 
zlasti za izgradnjo novih terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin, ki naj bi 
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trajala več kot 10 let, da oceni njihove 
gospodarske koristi – ob upoštevanju 
terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, 
ki se v posameznih državah članicah že 
gradijo ali so v fazi načrtovanja in ki bodo 
v bližnji prihodnosti prispevali k 
zanesljivosti oskrbe z energijo v državah 
članicah, ki so „energetski otoki“ – in 
prispeva k financiranju tovrstnih 
projektov;

Or. lt

Predlog spremembe 279
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da bi bilo treba, kratkoročno 
gledano, spodbujati regionalne skupine 
sosednjih držav članic, naj si namesto za 
nacionalne načrte prizadevajo za usklajen 
ali enoten regionalni sistem podpor za 
obnovljive vire energije; 

Or. en

Predlog spremembe 280
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. spodbuja države članice, naj redno in 
na pregleden način pregledujejo odkupne 
tarife in druge podporne tarife, da bi jih 
lahko prilagajale glede na padajoče cene 
tehnologij in dobave;



AM\935846SL.doc 35/125 PE510.735v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 281
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na 
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

18. se zaveda občasno nezadostne uporabe
skupnih raziskovalnih projektov EU, ki jih
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na 
področjih učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilna za 
energetski trg;

Or. fr

Predlog spremembe 282
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega 
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih prek skupnih raziskovalnih 
projektov EU, ki jih podpirajo okvirni 
programi in pobude, kot je na primer 
Evropski strateški načrt za energetsko 
tehnologijo – za razvoj novih tehnologij, ki 
bi omogočale izboljšave na področjih
učinkovitosti, obnovljivih virov, varnosti 
in zaščite jedrskih elektrarn, zmanjšanja 
emisij fosilnih goriv, pametnih omrežij in 
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in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

orodij za upravljanje povpraševanja, ki so
odločilna za energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega 
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih prek skupnih raziskovalnih 
projektov EU, ki jih podpirajo okvirni 
programi in pobude, kot je na primer 
Evropski strateški načrt za energetsko 
tehnologijo – za razvoj novih tehnologij, ki 
bi omogočale izboljšave na področjih
učinkovitosti, obnovljivih virov, varnosti 
jedrskih elektrarn, zajemanja in 
shranjevanja ogljika in pametnih omrežij, 
ki so odločilna za energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 284
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega 
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na
področju učinkovitosti, obnovljivih virov,

18. se zaveda priložnosti – oblikovanih 
prek skupnih raziskovalnih projektov EU, 
ki jih podpirajo okvirni programi in 
pobude, kot je na primer Evropski strateški 
načrt za energetsko tehnologijo – za razvoj 
novih tehnologij, ki bi omogočale 
izboljšave na področjih učinkovitosti, 
obnovljivih virov, jedrske energije, 
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varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

uporabe fosilnih goriv z nizkimi emisijami 
ogljika in pametnih omrežij, ki so
odločilna za energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 285
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega 
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 
tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na 
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

18. se zaveda, da je treba priložnosti –
oblikovane prek skupnih raziskovalnih 
projektov EU, ki jih podpirajo okvirni 
programi in pobude, kot je na primer 
Evropski strateški načrt za energetsko 
tehnologijo – izkoristiti v večji meri, da bi 
razvili nove tehnologije, ki bi omogočale 
izboljšave na področjih učinkovitosti, 
obnovljivih virov, varnosti jedrskih 
elektrarn, uporabe fosilnih goriv z nizkimi 
emisijami ogljika in pametnih omrežij, ki 
so odločilna za energetski trg;

Or. de

Predlog spremembe 286
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih preko skupnega 
raziskovalnega projekta EU, ki ga
podpirajo okvirni programi in pobude, kot 
je na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo – za razvoj novih 

18. se zaveda zamujenih priložnosti –
oblikovanih prek skupnih raziskovalnih 
projektov EU, ki jih podpirajo okvirni 
programi in pobude, kot je na primer 
Evropski strateški načrt za energetsko 
tehnologijo – za razvoj novih tehnologij, ki 
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tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, 
varnosti jedrskih elektrarn, uporabe 
fosilnih goriv z nizkimi emisijami ogljika 
in pametnih omrežij, ki so odločilni za 
energetski trg;

bi omogočale izboljšave na področjih
učinkovitosti, obnovljivih virov, varnosti 
jedrskih elektrarn, uporabe fosilnih goriv z 
nizkimi emisijami ogljika, shranjevanja 
energije in pametnih omrežij, ki so
odločilna za energetski trg; pozdravlja 
delo, ki je bilo opravljeno, da to postane 
prednostna naloga programa Obzorje 
2020, in poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo to programsko področje; 

Or. en

Predlog spremembe 287
Niki Cavela (Niki Tzavela), Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je pomembno, da se na 
področju elektroenergetskih avtocest 
prihodnosti doseže večji napredek, zlasti 
na elektroenergetski avtocesti med 
jugovzhodom in severom, ki bi tudi 
pomagala pri prenosu energije, ustvarjene 
v fotovoltaičnih parkih, na primer v 
okviru projekta Helios, iz jugovzhodne 
Evrope na sever in zahod;

Or. en

Predlog spremembe 288
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. poudarja, da lahko samo poštena 
konkurenca Evropski uniji trajno zagotovi 
sprejemljive cene energetskih tehnologij; 
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poziva Komisijo, naj predloži strategijo za 
obnovljive vire energije v okviru 
industrijske politike, ki zajema celoten 
razpon, od raziskav in razvoja do 
financiranja;

Or. de

Predlog spremembe 289
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. v zvezi z notranjim trgom s plinom 
poudarja, da indeksacija pogodb za plin 
na podlagi nafte preprečuje učinkovito in 
pregledno oblikovanje cen, ki ga določa 
razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem, ter vsiljuje potrošnikom 
visoke cene;

Or. en

Predlog spremembe 290
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Potrebni so nujni ukrepi Potrebni so nujni ukrepi

Spodbujanje nacionalnih in evropskih 
organov

Dobro povezan, odprt, dobro reguliran in 
konkurenčen notranji energetski trg

Or. en

Predlog spremembe 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj v celoti 
prenesejo ustrezno zakonodajo EU s 
področja energetske politike, zlasti tretji 
energetski sveženj;

19. poziva države članice, naj v celoti in 
nemudoma prenesejo vso ustrezno 
zakonodajo, zlasti tretji energetski sveženj;
poziva Komisijo, naj ukrepa proti tistim 
državam članicam, ki neupravičeno 
odlašajo z izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj v celoti 
prenesejo ustrezno zakonodajo EU s 
področja energetske politike, zlasti tretji 
energetski sveženj;

19. poziva države članice, naj v celoti in do 
določenih rokov prenesejo vso ustrezno 
zakonodajo EU s področja energetske 
politike, zlasti tretji energetski sveženj, in 
jo ustrezno izvajajo;

Or. lt

Predlog spremembe 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj 
nacionalnim regulativnim organom 
zagotovijo pooblastila in sredstva, 
potrebna za opravljanje njihovih 
dolžnosti; poziva Komisijo, naj oblikuje 
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predloge o tem, kako bi bilo mogoče 
izboljšati nadzorno pristojnost 
regulativnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 294
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 19 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poziva Komisijo, naj izvajanje 
obstoječe zakonodaje postane prednostno 
področje, in pozdravlja dejstvo, da je 
Komisija sprožila postopke za 
ugotavljanje kršitev proti nekaterim 
državam članicam, ker niso izvajale 
tretjega energetskega svežnja;

Or. da

Predlog spremembe 295
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določbe, ki uvajajo 
najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi 
določbe, ki zadevajo sisteme upravljavcev, 
nacionalne regulativne organe in pravila o 
konkurenci, in tiste, katerih cilj je odprava 
tokovnih zank, ki so pomemben izziv za 
notranji energetski trg, saj slabijo njegovo 
varnost; poziva Komisijo, naj pri 
obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določb, ki uvajajo najosnovnejše 
potrošniške pravice, kot tudi določb, ki 
zadevajo sistemske operaterje, nacionalne 
regulativne organe in pravila o konkurenci,
vključno z državno pomočjo, in tiste, 
katerih cilj je odprava tokovnih zank, ki so 
pomemben izziv za notranji energetski trg, 
saj slabijo varnost energetskega sistema; s 
tem v zvezi poziva k uporabi metod 
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ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

dodeljevanja prenosnih zmogljivosti na 
podlagi pretokov moči v zadevni regiji kot 
glavnega ukrepa poleg ojačitve omrežja; 
poziva Komisijo, naj pri obravnavanju 
nadaljnje neskladnosti z ustrezno 
zakonodajo EU uporabi najprimernejša 
sredstva, ki jih ima na razpolago;

Or. en

Predlog spremembe 296
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določbe, ki uvajajo 
najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi 
določbe, ki zadevajo sisteme upravljavcev, 
nacionalne regulativne organe in pravila o 
konkurenci, in tiste, katerih cilj je odprava 
tokovnih zank, ki so pomemben izziv za 
notranji energetski trg, saj slabijo njegovo 
varnost; poziva Komisijo, naj pri 
obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določb, ki uvajajo najosnovnejše 
potrošniške pravice, kot tudi določb, ki 
zadevajo sistemske operaterje, nacionalne 
regulativne organe in pravila o konkurenci, 
in tiste, katerih cilj je odprava tokovnih 
zank in ovir na trgu, ki jih te zanke 
ustvarjajo, saj so slednje pomemben izziv 
za varnost energetskega sistema in
notranji energetski trg; poziva Komisijo, 
naj pri obravnavanju nadaljnje neskladnosti 
z ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

Or. en

Predlog spremembe 297
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določbe, ki uvajajo 
najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi 
določbe, ki zadevajo sisteme upravljavcev, 
nacionalne regulativne organe in pravila o 
konkurenci, in tiste, katerih cilj je odprava 
tokovnih zank, ki so pomemben izziv za 
notranji energetski trg, saj slabijo njegovo 
varnost; poziva Komisijo, naj pri 
obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določb, ki uvajajo najosnovnejše 
potrošniške pravice, kot tudi določb, ki 
zadevajo sistemske operaterje, nacionalne 
regulativne organe in pravila o konkurenci, 
in tiste, katerih cilj je odprava tokovnih 
zank, ki so pomemben, a obvladljiv izziv 
za notranji energetski trg, saj slabijo 
varnost energetskega sistema; dodaja, da 
je slednje mogoče povezati s 
pomanjkanjem možnosti shranjevanja in 
nezadostnimi omrežnimi zmogljivostmi; 
poziva Komisijo, naj pri obravnavanju 
nadaljnje neskladnosti z ustrezno 
zakonodajo EU uporabi najprimernejša 
sredstva, ki jih ima na razpolago;

Or. de

Predlog spremembe 298
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določbe, ki uvajajo 
najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi 
določbe, ki zadevajo sisteme upravljavcev, 
nacionalne regulativne organe in pravila o 
konkurenci, in tiste, katerih cilj je odprava 
tokovnih zank, ki so pomemben izziv za 
notranji energetski trg, saj slabijo njegovo 
varnost; poziva Komisijo, naj pri 
obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določb, ki uvajajo najosnovnejše 
potrošniške pravice, kot tudi določb, ki 
zadevajo sistemske operaterje, nacionalne 
regulativne organe in pravila o konkurenci, 
in tiste, katerih cilj je odprava tokovnih 
zank (zlasti z bolj usklajeno hitrostjo 
uvajanja obnovljivih virov energije), ki so 
pomemben izziv za notranji energetski trg, 
saj slabijo varnost energetskega sistema;
poziva Komisijo, naj pri obravnavanju 
nadaljnje neskladnosti z ustrezno 
zakonodajo EU uporabi najprimernejša 
sredstva, ki jih ima na razpolago;
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Or. fr

Predlog spremembe 299
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določbe, ki uvajajo 
najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi 
določbe, ki zadevajo sisteme upravljavcev, 
nacionalne regulativne organe in pravila o 
konkurenci, in tiste, katerih cilj je odprava 
tokovnih zank, ki so pomemben izziv za 
notranji energetski trg, saj slabijo njegovo 
varnost; poziva Komisijo, naj pri
obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovito izvajanje energetske zakonodaje 
EU, zlasti določb, ki uvajajo najosnovnejše 
potrošniške pravice, kot tudi določb, ki 
zadevajo sistemske operaterje, nacionalne 
regulativne organe in pravila o konkurenci, 
in tiste, katerih cilj je odprava tokovnih 
zank na notranjem trgu električne 
energije, ki so pomemben izziv za notranji 
energetski trg, saj slabijo varnost 
energetskega sistema; poziva Komisijo, naj 
pri obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi 
najprimernejša sredstva, ki jih ima na 
razpolago;

Or. en

Predlog spremembe 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da so bili dosedanji izpadi 
posledica motenega delovanja in ne 
pomanjkanja ustreznih zmogljivosti; 
priznava, da se zaradi gospodarske 
recesije, visokih cen zemeljskega plina in 
vse večjega deleža nestalne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov 
vlagatelji v Evropski uniji srečujejo s 
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precejšnjo negotovostjo pri razvoju 
prilagodljivih zmogljivosti proizvodnje 
električne energije; poziva Komisijo, naj z 
usklajeno metodologijo opravi celovito 
oceno zadostnosti proizvodnje in določi 
smernice o tem, kako povečati 
prilagodljivost in ohraniti zanesljivost 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo in države članice, 
naj skupaj ocenijo naložbe, potrebne za 
dekarbonizacijo energetskega sektorja, in 
razvijejo strategijo EU, ki prednostno 
obravnava energetsko učinkovitost, 
stroškovno učinkovito vključevanje 
obnovljivih virov energije in povezovanje 
trgov;

Or. en

Predlog spremembe 302
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 20 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poziva proračunski organ, naj 
Agenciji za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) zagotovi sredstva za 
izvajanje njenih nalog in doseganje ciljev 
uredbe o celovitosti, preglednosti in 
učinkovitosti veleprodajnega energetskega 
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trga; ugotavlja, da je to nujno za 
vzpostavitev celovitega in preglednega 
notranjega trga za elektriko in plin do leta 
2014;

Or. en

Predlog spremembe 303
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, kot so infrastrukture
za shranjevanje in utekočinjeni zemeljski 
plin ali projekti za shranjevanje energije 
na podlagi plina, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

Or. fr

Predlog spremembe 304
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 



AM\935846SL.doc 47/125 PE510.735v01-00

SL

države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje, ki so bistveni 
za dobro povezan in delujoč energetski trg;
poziva EU, naj pretehta neposredno 
skupno financiranje strateških zunanjih 
infrastrukturnih projektov, kot je npr. 
Nabucco, s strani EU;

Or. en

Predlog spremembe 305
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU;
poudarja, da je pri tem treba spodbujati 
celostni pristop z vključitvijo upravljavcev 
distribucijskih omrežij; s tem namenom 
spodbuja Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo hitro oceno, izbiro in izvajanje 
projektov, ki so v skupnem evropskem 
interesu, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
elektroenergetskimi in plinskimi 
povezovalnimi vodi ter infrastrukturo za 
utekočinjeni zemeljski plin in njegovo
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

Or. de

Predlog spremembe 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje ter pametnimi 
omrežji za prenos in distribucijo, ki so 
bistveni za dobro povezan in delujoč 
energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 307
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje, vključno z 
mehanizmi povratnega toka, ki so bistveni 
za dobro povezan in delujoč energetski trg;
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Or. en

Predlog spremembe 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje, ki so bistveni 
za dobro povezan in delujoč energetski trg, 
na katerem od leta 2015 ne bo več 
energetskih otokov;

Or. lt

Predlog spremembe 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo najvišjo možno stopnjo 
izrabe sredstev, popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
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z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje, ki so bistveni 
za dobro povezan in delujoč energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro, 
pospešeno izdajo dovoljenj in izvajanje 
projektov, ki so v skupnem evropskem 
interesu, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
elektroenergetskimi in plinskimi 
povezovalnimi vodi ter infrastrukturo za 
utekočinjeni zemeljski plin in njegovo
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 311
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
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katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za shranjevanje energije, ki 
so bistveni za dobro povezan in delujoč 
energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 312
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost
sistemov v EU in stroškovno učinkovitost;
s tem namenom spodbuja Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo hitro oceno, 
izbiro in izvajanje projektov, ki so v 
skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi 
z elektriko in čezmejnimi plinskimi 
povezovalnimi vodi, utekočinjenim 
zemeljskim plinom in infrastrukturo za 
shranjevanje, ki so bistveni za dobro 
povezan in delujoč energetski trg;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje usklajujejo infrastrukturne projekte in 
tako zagotovijo popolno povezljivost in 
stroškovno učinkovitost sistemov v EU; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro 
in izvajanje projektov, ki so v skupnem 
evropskem interesu, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi elektroenergetskimi in 
plinskimi povezovalnimi vodi ter 
infrastrukturo za utekočinjeni zemeljski 
plin in njegovo shranjevanje, ki so bistveni 
za dobro povezan in delujoč energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 313
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da bi bilo treba omejeno 
financiranje iz instrumenta za 
povezovanje Evrope in smernice za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo 
izvajati pametno, z razumevanjem 
evropskega notranjega trga kot ene enote; 
zato meni, da bi morala Komisija pri 
svojem delu prednostno obravnavati 
možnosti financiranja področij notranjega 
trga, ki nimajo niti osnovne fizične 
infrastrukture, zlasti povezovalnih vodov;

Or. en

Predlog spremembe 314
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da bo racionalizacija 
postopkov odobritve znotraj držav članic 
prispevala k razvoju infrastrukturnih 
omrežij in spodbujanju naložb; poudarja, 
da bi morali imeti lokalni in regionalni 
organi v zvezi s tem pomembno vlogo, 
tako da bodo poenostavljali postopke 
načrtovanja ter vključevali energetsko 
infrastrukturo v svoje lokalne in 
regionalne načrte;

Or. en

Predlog spremembe 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj vzpostavijo učinkovit sistem 
upravljanja prezasedenosti, da spodbudijo 
učinkovito uporabo obstoječih 
zmogljivosti prenosa plina in električne 
energije, zmanjšajo stroške širjenja 
zmogljivosti omrežja ter olajšajo povečano 
povezovanje obnovljivih virov energije z 
električnim omrežjem;

Or. en

Predlog spremembe 316
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja 
instrument za povezovanje Evrope, ter z 
upoštevanjem smernic za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo povečajo 
zanesljivost oskrbe z energijo v Evropski 
uniji in raznolikost virov in omrežij za 
oskrbo Evropske unije;

Or. ro

Predlog spremembe 317
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21 a. poziva Komisijo in države članice, da 
zagotovijo zadostna finančna sredstva za 
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razvoj ustreznega zakonodajnega okolja 
in sofinanciranje določenih 
infrastrukturnih projektov, ki niso 
poslovno privlačni;

Or. sl

Predlog spremembe 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
čezmejne in regionalno povezane trge, na 
katerih se trguje dan vnaprej, enodnevne 
trge in izravnalne trge ter tako prispeva k 
boljši prilagodljivosti sistema in 
obsežnemu vključevanju električne 
energije iz obnovljivih virov energije ter 
uporabi virov za odziv na povpraševanje 
poleg proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 319
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih 
subvencij, saj takšni ukrepi resno 
ogrožajo prihodnje vlaganje v 
infrastrukturo;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 320
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih 
subvencij, saj takšni ukrepi resno 
ogrožajo prihodnje vlaganje v 
infrastrukturo;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 321
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj ne 
uravnavajo maloprodajnih cen energije na 
nacionalni ravni, s čimer lahko ovirajo 
razvoj trga in izkrivljajo konkurenco, 
sprožijo zavajajoče naložbene signale in
ogrožajo prihodnji razvoj infrastrukture, 
če so regulirane cene nižje od tržnih cen 
ali nastalih stroškov; če obstajajo posebne 
utemeljitve za ohranjanje določene oblike 
uravnavanih cen, poudarja, da morajo biti 
te jasno določene, pregledne, 
nediskriminatorne in preverljive ter 
morajo potrošnikom zagotavljati enakost 
dostopa kot del prehoda na popolnoma 
konkurenčni trg;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj ne opustijo 
uravnavanje maloprodajnih cen energije 
na nacionalni ravni takoj, ko je mogoče, 
vendar pa je trenutno pomembno, da 
imajo države članice še naprej možnost, 
da uravnavajo cene za gospodinjstva ter 
mala in srednja podjetja, saj bi države 
članice morale imeti možnost, da stalno 
ocenjujejo, kakšne so upravičene in 
razumljive stopnje donosa, da preprečijo 
izkoriščanje potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij,
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. ugotavlja, da notranji energetski trg še 
ne deluje učinkovito in da se povprečne 
veleprodajne cene med državami 
članicami občutno razlikujejo; spodbuja
države članice, naj razmislijo o postopni 
odpravi uravnavanih maloprodajnih cen
energije na nacionalni ravni prek javnih ali 
navzkrižnih subvencij takoj, ko bo 
notranji trg v celoti deloval in bodo 
nacionalne cene bolj podobne;

Or. en



AM\935846SL.doc 57/125 PE510.735v01-00

SL

Predlog spremembe 324
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
cenovnih omejitev ali uravnavanih cen 
oziroma drugih ukrepov za uravnavanje 
cen energije na nacionalni ravni, saj takšni 
ukrepi resno ogrožajo prihodnja vlaganja v
zmogljivosti in infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 325
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj postopoma 
opustijo uravnavanje maloprodajnih cen
energije na nacionalni ravni prek javnih 
subvencij, saj za takšne ukrepe obstaja 
tveganje, da bodo izkrivljali prihodnja 
vlaganja v infrastrukturo; vendar je treba 
pri tem upoštevati legitimne interese 
ranljivih potrošnikov, ki nimajo vedno 
koristi od dejanske konkurence na 
energetskem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 326
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj ne 
uravnavajo maloprodajnih cen energije na 
nacionalni ravni, saj lahko takšni ukrepi
izkrivljajo konkurenco, sprožijo 
zavajajoče naložbene signale in 
primanjkljaje pri tarifnih prihodkih ter
resno ogrožajo prihodnja vlaganja v 
infrastrukturo in učinkovito porabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 327
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj znova 
ovrednotijo potrebo po nadaljnjem 
ohranjanju uravnavanja maloprodajnih 
cen energije na nacionalni ravni, saj lahko
takšni ukrepi resno ogrozijo prihodnja 
vlaganja v infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 328
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 

22. poziva države članice, naj ne 
uravnavajo maloprodajnih cen energije na 
nacionalni ravni prek javnih subvencij, saj 
takšni ukrepi izkrivljajo cenovne signale,
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vlaganje v infrastrukturo; resno ogrožajo prihodnja vlaganja v 
infrastrukturo in negativno vplivajo na 
svobodno konkurenco;

Or. de

Predlog spremembe 329
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva države članice, naj ne uvajajo 
predpisov o maloprodajnih cenah energije 
na nacionalni ravni prek javnih subvencij, 
saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje 
vlaganje v infrastrukturo;

22. poziva države članice, naj ne 
uravnavajo maloprodajnih cen energije na 
nacionalni ravni prek poseganja države, saj 
takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnja 
vlaganja v energetski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop; pozdravlja napovedane smernice 
Komisije o najboljših praksah in 
izkušnjah, pridobljenih v programih 
podpore za obnovljive vire energije, ki 
obenem ne silijo držav članic k izvajanju 
nenadnih sprememb na področju podpore, 
ki destabilizirajo trg in povečujejo stroške; 
ugotavlja, da bi se morali mehanizmi 
podpore prilagajati višji stopnji 
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uveljavljenosti in padajočim cenam 
proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 331
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop; s tem v zvezi pozdravlja preiskavo 
Komisije glede protikonkurenčnih 
ukrepov na notranjem trgu s plinom, ki 
jih je v srednji Evropi in drugod sprejel 
Gazprom;

Or. en

Predlog spremembe 332
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop ter varstvo potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj objavi smernice o tem, kako 
oceniti zlorabo prevladujočega položaja 
na maloprodajnih trgih s plinom in 
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električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 333
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči v zvezi z vsemi 
podjetji v energetskem sektorju in 
njihovimi odvisnimi družbami, ki 
poslujejo na območju Evropske unije, da 
bi vsem udeležencem na trgu zagotovila 
enake konkurenčne pogoje z enakimi 
pogoji za dostop;

Or. en

Predlog spremembe 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči, da bi vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
izvrševanje protimonopolnih pravil in 
pravil o državni pomoči ter za nadziranje 
upoštevanja teh pravil s strani 
udeležencev na energetskem trgu, ki 
prihajajo iz tretjih držav, da bi tako vsem 
udeležencem na trgu zagotovila enake 
konkurenčne pogoje z enakimi pogoji za 
dostop;

Or. lt
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Predlog spremembe 335
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. s tem v zvezi poudarja, da je treba 
zagotoviti enake pogoje za vse naložbe v 
proizvodnjo energije, zlasti z izvajanjem 
splošnega pristopa od zibelke do zibelke, 
vključno s celovito ureditvijo 
odgovornosti, zavarovanjem, stroški 
odlaganja odpadkov in drugimi okoljskimi 
stroški ter spreminjanjem proizvodnih 
lokacij v območja z možnostmi za nove 
naložbe za vse;

Or. en

Predlog spremembe 336
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj pregleda pravila 
glede državne pomoči v zvezi z 
nacionalnimi ukrepi za energetsko 
učinkovitost in tistimi energetskimi 
projekti, ki se sofinancirajo v okviru 
kohezijske politike, ter tako zagotovi, da 
bodo več teh ukrepov lahko financirale 
države, zaradi česar bo več projektov 
zaključenih;

Or. en
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Predlog spremembe 337
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. pozdravlja dejstvo, da je Evropska 
komisija začela uradni postopek za 
preiskavo, ali Gazprom morda ovira 
konkurenco na srednjeevropskih in 
vzhodnoevropskih trgih in s tem krši 
protimonopolne predpise EU;

Or. en

Predlog spremembe 338
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja, da člen 194 Lizbonske 
pogodbe določa, da je EU pooblaščena za 
ukrepanje na evropski ravni, da zagotovi 
zanesljivost oskrbe z energijo; 

Or. en

Predlog spremembe 339
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. priporoča, da bi morala Komisija 
uporabiti svoja pooblastila v zvezi z 
nadzorom državne pomoči, da bi 
spodbudila razvoj čezmejne 
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infrastrukture; meni, da bi Komisija 
lahko kot pogoj za odobritev nacionalnih 
mehanizmov podpore (zmogljivosti ali 
obnovljivi viri energije) postavila zavezo 
države članice k financiranju in izgradnji 
točno določene čezmejne infrastrukture; 
meni, da bi bili tovrstni povezovalni vodi 
ključnega pomena za povečanje možnosti 
uporabe zalog sosednje države v primeru 
izrednih razmer ali energetskega 
neravnovesja in za postopno zmanjšanje 
subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 340
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg;

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg; poziva 
Komisijo, naj zagotovi hitro in ciljno 
usmerjeno izvajanje; dodaja, da je v zvezi 
s tem potrebna večja povezanost z 
evropskimi in istočasno razvitimi 
nacionalnimi predpisi;

Or. de

Predlog spremembe 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg;

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg ter 
povečanje naklonjenosti tega 
regulativnega okvira inovacijam;

Or. en

Predlog spremembe 342
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg;

24. odločno podpira prizadevanja 
Komisije, ki temeljijo na usklajenem 
sodelovanju, ki sta ga razvili evropski 
omrežji upravljavcev prenosnih omrežij,
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 
okvira za notranji energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 343
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. odločno podpira prizadevanja Komisije 
za uvedbo harmoniziranih omrežnih 
kodeksov in pravil, skladno z načrtom, in 
za zagotovitev stabilnosti regulativnega 

24. odločno podpira prizadevanja Komisije
in ENTSO-E za uvedbo harmoniziranih 
omrežnih kodeksov in pravil, skladno z 
načrtom, in za zagotovitev stabilnosti 
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okvira za notranji energetski trg; regulativnega okvira za notranji energetski 
trg;

Or. fr

Predlog spremembe 344
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira regulativne ukrepe 
EU in nacionalnih organov za 
spodbujanje, izboljšanje ter poenostavitev 
čezmejnega trgovanja z energijo, in za 
premostitev razlik med energetskimi 
sistemi v različnih državah članicah;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo, in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v 
različnih državah članicah;

25. odločno podpira regulativne ukrepe
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in nacionalnih regulativnih
organov za spodbujanje preglednosti
čezmejnega trgovanja z energijo s 
spremljanjem veleprodajnih transakcij ter 
določanjem praks trgovanja z notranjimi 
informacijami in poskusov manipuliranja 
trga; poudarja potrebo po ustreznem 
številu osebja s potrebnimi
kvalifikacijami, izkušnjami in strokovnim 
znanjem v Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev in nacionalnih 
organih za izvajanje teh dejavnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU 
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo, in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v različnih 
državah članicah;

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU 
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v različnih 
državah članicah s spodbujanjem 
pregledne uporabe povezovalnih vodov in 
zagotavljanjem še večje usklajenosti 
evropskih upravljavcev prenosnih omrežij 
in regulatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU 
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo, in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v različnih 
državah članicah;

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU 
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo, vključno s trgi 
znotraj dneva in trgi za dan vnaprej, in za
premostitev razlik med energetskimi 
sistemi v različnih državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 348
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU 
in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo, in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v različnih 
državah članicah;

25. odločno podpira regulativne ukrepe 
nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega 
trgovanja z energijo in za premostitev 
razlik med energetskimi sistemi v različnih 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 349
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poudarja, da se mora cilj 
poglobljenega sodelovanja na področju 
energetske politike odražati tudi v zunanji 
energetski politiki, in zato poziva k 
evropeizaciji sporazumov s tretjimi 
državami na področju energije in k 
vključitvi ciljev evropske energetske 
politike;

Or. de

Predlog spremembe 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. poziva Komisijo, naj preuči sistemsko
ustreznost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok ob 
upoštevanju virov prilagodljivosti, ki bi 
lahko pripomogli k sistemski ustreznosti, 
in sicer pred oceno zadostnosti 
proizvodnje, naj razvije strategijo na ravni 
EU in naj poroča o vplivu uporabljenih 
nacionalnih ukrepov na notranji energetski 
trg v zvezi z oceno zmogljivosti in 
razvojnim načrtovanjem, ob upoštevanju 
čezmejnih vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga; s tem v zvezi poziva k 
nadaljnjim prizadevanjem za prihodnjo 
uporabo tehnologij za shranjevanje 
energije in odzivnost na strani 
povpraševanja, ki sta dodatna vira 
prilagodljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 351
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami preuči 
ustreznost in prožnost proizvodnih 
zmogljivosti EU na kratki in dolgi rok in 
naj poroča o težavah glede zadostnosti 
proizvodnje, možnih rešitvah v zvezi z 
mehanizmi zmogljivosti, vključno z 
njihovim vplivom na notranji energetski 
trg, ob upoštevanju posledic za zanesljivost 
oskrbe in čezmejnih vidikov te dopolnilne 
politike za oblikovanje trga;

Or. en
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Predlog spremembe 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, ob tem 
pa naj v celoti upošteva potencialni 
prispevek neproizvodnih zmogljivosti, kot 
so odziv na povpraševanje, shranjevanje 
energije in energetsko medsebojno 
povezovanje, ter naj poroča o vplivu 
uporabljenih nacionalnih ukrepov na 
notranji energetski trg v zvezi z oceno 
zmogljivosti in razvojnim načrtovanjem, 
ob upoštevanju čezmejnih vidikov te 
dopolnilne politike za oblikovanje trga;

Or. en

Predlog spremembe 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga in predložitvi priporočil, 
kako bi Evropska unija lahko podprla in 
okrepila prizadevanja na tem področju;
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Or. lt

Predlog spremembe 354
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. kar zadeva notranji trg električne 
energije, poziva Komisijo, naj preuči 
ustreznost in prožnost nacionalnih 
proizvodnih zmogljivosti na kratki in dolgi 
rok in naj poroča o vplivu uporabljenih 
nacionalnih ukrepov na notranji energetski 
trg v zvezi z oceno zmogljivosti in 
razvojnim načrtovanjem, ob upoštevanju 
čezmejnih vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

Or. en

Predlog spremembe 355
Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok, in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in razvojnim 
načrtovanjem, ob upoštevanju čezmejnih 
vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost 
in prožnost nacionalnih proizvodnih 
zmogljivosti na kratki in dolgi rok in naj 
poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih 
ukrepov na notranji energetski trg v zvezi z 
oceno zmogljivosti in prožnosti ter
razvojnim načrtovanjem, ob upoštevanju 
čezmejnih vidikov te dopolnilne politike za 
oblikovanje trga;

Or. en
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Predlog spremembe 356
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. meni, da so EU in države članice 
skupaj odgovorne za zanesljivo oskrbo in 
zagotavljanje ustreznih proizvodnih 
sredstev, na primer v obliki mehanizmov 
zmogljivosti, ki so po možnosti nevtralni s 
tehnološkega, proračunskega in 
konkurenčnega vidika;

Or. fr

Predlog spremembe 357
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo, naj razišče 
prihodnje oblike energetskih trgov, ki bi v 
nasprotju s trenutnimi nacionalnimi 
mehanizmi zmogljivosti lahko ustvarili 
dodatne nediskriminatorne tokove 
dohodkov za vlagatelje v vse oblike 
proizvodnje energije in omogočili 
stroškovno najbolj učinkovito 
zagotavljanje storitev prilagajanja v 
energetskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo in Evropsko omrežje 
operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo, naj razvijeta jasno in 
usklajeno metodologijo za zadostnost 
proizvodnje v Evropi, vključno s 
pozitivnim prispevkom obnovljivih virov 
energije in zlasti nestalnih obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poziva Komisijo, naj razvije smernice 
o tem, kako naj države članice ocenijo 
potrebe po mehanizmih za nadomestila 
glede na zmogljivosti in značilnostih 
tovrstnih mehanizmov, da se zmanjša 
izkrivljanje notranjega energetskega trga; 
zlasti in med drugim bi moralo biti 
mogoče, da se mehanizmi spremenijo in 
so pogojeni s predhodno izrabo vseh 
zmogljivosti prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 360
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice o uporabi in uvedbi virov 
prilagodljivosti – kot so upravljanje 
povpraševanja, shranjevanje in fizična 
infrastruktura, vključno s čezmejno – da 
lahko države članice pripravijo in izvajajo 
nacionalne strategije za uvedbo virov 
prilagodljivosti na svojem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 361
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 c. poziva Komisijo, naj določi pravila 
za nadaljnji razvoj trga za pomožne 
storitve, ki omogočajo sodelovanje vseh 
virov energije, vključno z obnovljivimi;

Or. en

Predlog spremembe 362
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj poskrbijo 
za pobude in podprejo regionalne pobude 
in partnerstva, tudi z vzpostavitvijo
regionalne izmenjave energije, centrov za 
trgovanje s plinom in mehanizmov za 

27. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj poskrbijo 
za spodbude in podprejo regionalne pobude 
in partnerstva, katerih namen je tesnejše 
povezovanje trgov prek vzpostavitve
regionalnih energetskih borz, centrov za 
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spajanje trgov; trgovanje s plinom ter bolj usklajenih 
pravil za trgovanje s plinom in
mehanizmov za spajanje trgov;

Or. en

Predlog spremembe 363
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj poskrbijo 
za pobude in podprejo regionalne pobude 
in partnerstva, tudi z vzpostavitvijo 
regionalne izmenjave energije, centrov za 
trgovanje s plinom in mehanizmov za 
spajanje trgov;

27. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj poskrbijo 
za spodbude in podprejo regionalne pobude 
in partnerstva, vključno z vzpostavitvijo 
regionalnih energetskih borz, centrov za 
trgovanje s plinom in mehanizmov za 
spajanje trgov v vseh časovnih okvirih, 
vključno s sprejetjem ustrezne ravni 
likvidnosti in preglednosti trga;

Or. en

Predlog spremembe 364
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. poziva vse države članice in 
Komisijo, naj naredijo korak v smeri 
pravil, ki omejujejo dolgoročne pogodbe 
za plin, ki temeljijo na indeksaciji cene 
plina na podlagi cen nafte, ter spodbujajo 
pogodbe, osnovane na promptnih tržnih 
cenah, ali druge mehanizme, ki bi 
omogočali, da bi pogodbene cene odražale 
spremembe v ponudbi in povpraševanju 
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na notranjem trgu in se jim prilagajale; 

Or. en

Predlog spremembe 365
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poudarja, da bi morali ukrepi na 
notranjem trgu spodbujati diverzifikacijo 
energetskih virov, tako domačih kot tujih, 
ter se ne osredotočati samo na nadaljnji 
razvoj ali širjenje trenutnih poti in 
dobave;

Or. en

Predlog spremembe 366
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

28. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
Evropsko službo za zunanje delovanje za
spodbujanje pravil in standardov 
notranjega energetskega trga v zvezi s 
tretjimi državami uporablja instrumente 
svoje zunanje politike; je prepričan, da bo 
notranji energetski trg še naprej nepopoln 
in njegovi cilji nedosegljivi, če udeleženci 
na področju zunanje oskrbe z energijo in 
tranzita ne bodo v celoti upoštevali 
ključnih načel, zlasti tistih iz tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, 
naj preko dvostranskih dialogov z 
zadevnimi tretjimi državami reši vprašanje 
o jasnih pravilih o upravljanju 
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prezasedenosti čezmejnih plinskih 
povezav; poziva Komisijo, naj v odnosu z 
zunanjimi partnerji zagotovi, da bodo 
podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav in dostopu tretjih strani 
do prenosnih omrežij; odločno podpira 
ukrepe Komisije za preprečevanje 
protikonkurenčnih praks podjetij iz tretjih 
držav, ki lahko omejijo konkurenco, 
zvišajo cene ali poslabšajo zanesljivost 
oskrbe z energijo; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 368
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu; poziva 
Komisijo, naj sporoči vse elemente, ki še 
povzročajo težave pri izvajanju tretjega 
energetskega svežnja, skupaj z jasnimi 
številkami o njihovih posledicah za cene 
za potrošnike;

Or. fr

Predlog spremembe 369
Algirdas Saudargas

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu; poziva 
Komisijo, naj spodbudi sodelovanje s 
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sosednjimi državami EU v zvezi z jedrsko 
varnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga in potrebnega 
spoštovanja optimalnih standardov 
jedrske varnosti v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 
politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

Or. lt

Predlog spremembe 371
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje 
pravil in standardov notranjega 
energetskega trga v zvezi s tretjimi 
državami, zlasti znotraj sosednjih držav 
EU, uporablja instrumente svoje zunanje 



PE510.735v01-00 80/125 AM\935846SL.doc

SL

politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih povezav; poziva Komisijo, naj v 
odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da 
bodo podjetja iz EU lahko enakopravno 
konkurirala na svetovnem trgu;

politike; poziva Komisijo, naj preko 
dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o 
upravljanju prezasedenosti čezmejnih 
plinskih in elektroenergetskih povezav;
poziva Komisijo, naj v odnosu z zunanjimi 
partnerji zagotovi, da bodo podjetja iz EU 
lahko enakopravno konkurirala na 
svetovnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 372
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. v zvezi z notranjim trgom s plinom 
poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo vse pogodbe za plin, osnovane 
na zastarelih mehanizmih za določanje 
cen, zlasti na načelu indeksacije na 
podlagi cen nafte, ki potrošnikom 
vsiljujejo visoke cene, ter poziva Komisijo, 
naj pomaga pri preučevanju možnosti za 
preoblikovanje teh pogodb, ne samo v 
okviru njihovega podaljšanja; poudarja, 
da je treba razvijati in podpirati vse 
produkte in mehanizme, namenjene 
krepitvi zmogljivosti za kratkoročno 
trgovanje s plinom; poudarja, da so 
zgornji ukrepi ključnega pomena za 
zagotavljanje dejanske konkurenčnosti pri 
cenah dobavljenega plina za vse 
potrošnike na notranjem trgu s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 373
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. spodbuja Komisijo, naj v celoti 
sprejme načela, na katerih temelji sklep o 
vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo 
informacij v zvezi z medvladnimi 
sporazumi, in naj sprejme ukrepe, ki 
presegajo najmanjše zahteve iz sklepa; 
odločno spodbuja države članice in 
evropska podjetja, naj vključijo Komisijo v 
pogajanja, preden jih zaključijo; poleg 
tega poziva, naj se dokumenti predložijo 
Komisiji, preden ali ko se podpišejo, ne 
samo ob njihovi ratifikaciji v nacionalnih 
parlamentih; 

Or. en

Predlog spremembe 374
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 b. opozarja Komisijo, da notranji trg ni 
neodvisen od svetovnega trga; poziva 
Komisijo, naj pri načrtovanju odločitev 
glede notranjega trga v celoti upošteva 
priporočila Parlamenta o zunanji 
razsežnosti energetske politike;1 čeprav 
podpora idejo, da bo samo popolnoma 
delujoč notranji trg omogočil, da bomo na 
svetovni ravni govorili v en glas, poziva 
Komisijo, naj še naprej razvija dodatne 
ukrepe na področju zunanje energetske 
politike; 
__________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0238.

Or. en
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Predlog spremembe 375
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 c. meni, da bi moral sporazumu o 
prosti trgovini med Evropsko unijo in 
Združenimi državami vključevati poglavje, 
ki se osredotoča samo na energetske 
zadeve, ki lahko vplivajo na notranji trg, 
med drugim na: veleprodajo energije, 
trgovanje z blagom, pravila glede energije 
v pomorskem prometu, sisteme trgovanja 
z emisijami, standarde za varnost goriva, 
računovodske prakse, državne subvencije 
za energijo ter prenos intelektualne 
lastnine v zvezi z raziskovanjem, 
proizvodnjo in pretvorbo energije ter 
proizvodi ob koncu življenjskega cikla; 

Or. en

Predlog spremembe 376
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 28 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 d. poziva države članice in Komisijo, 
naj povečajo politično in finančno 
podporo Energetski skupnosti ter naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za širitev pravil 
notranjega trga v jugovzhodno in vzhodno 
Evropo;

Or. en
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Predlog spremembe 377
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Pomoč potrošnikom Učinkovita zaščita in podpora za 
potrošnike

Or. en

Predlog spremembe 378
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, države članice in
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, ter naj oblikujejo enostavne 
mehanizme za spore z dobavitelji;
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, potrošnike ozaveščajo o 
načinih nadzora porabe in možnostih za 
varčevanje z energijo, energetsko 
učinkovitost in proizvodnjo energije v 
majhnem obsegu ter oblikujejo enostavne 
mehanizme za spore z dobavitelji;
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov; priporoča Komisiji in
državam članicam, naj izvajajo 
potrošnikom prijazne informacijske 
kampanje, pri katerih morajo dejavno 
sodelovati lokalne in regionalne uprave 
ter ustrezne regionalne organizacije 
civilne družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, ter naj oblikujejo enostavne 
mehanizme za spore z dobavitelji;
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo
preglednost, kakovost in dostopnost 
informacij za potrošnike, naj jim 
omogočijo jasne in pregledne načine 
obračunavanja in naj uvedejo orodja za 
primerjavo cen, ki bi jim omogočala izbiro 
na osnovi najboljših informacij; poziva 
države članice, naj izvajajo ukrepe, ki jih 
uvajata direktiva o alternativnem 
reševanju sporov in uredba o spletnem 
reševanju potrošniških sporov; pozdravlja 
predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 380
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, ter naj oblikujejo enostavne 
mehanizme za spore z dobavitelji;
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja, olajšajo 
izdajanje računov v rednih časovnih 
presledkih in naj uvedejo orodja za 
primerjavo cen, ki bi jim omogočala izbiro 
na osnovi najboljših informacij, ter naj 
oblikujejo enostavne mehanizme za spore z 
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informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

dobavitelji; poziva Komisijo in države 
članice, naj potrošnikom čim bolj olajšajo 
zamenjavo dobaviteljev energije; 
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, ter naj oblikujejo enostavne
mehanizme za spore z dobavitelji;
pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev 
informacijske platforme za pravice 
potrošnikov;

29. poziva Komisijo, države članice in 
zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo 
kakovost in dostopnost informacij za 
potrošnike, naj jim omogočijo jasne in 
pregledne načine obračunavanja in naj 
uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim 
omogočala izbiro na osnovi najboljših 
informacij, ter naj oblikujejo učinkovite 
postopke za obravnavo pritožb kot 
neodvisne mehanizme za reševanje 
sporov; pozdravlja predlog Komisije za 
ustanovitev informacijske platforme za 
pravice potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 382
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. spodbuja države članice in Komisijo, 
naj razvijejo celovito strategijo, katere cilj 
bi bil spodbujati potrošnike in 

30. spodbuja države članice in Komisijo, 
naj razvijejo celovito strategijo, katere cilj 
bi bil spodbujati potrošnike in 
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proizvajalce/porabnike, naj dejavno 
sodelujejo na energetskem trgu, med 
drugim z vključitvijo v obstoječo 
zakonodajo, kot tudi z izvajanjem zadevnih 
določb direktive o energetski učinkovitosti;

proizvajalce/porabnike, naj dejavno 
sodelujejo na energetskem trgu, med 
drugim z vključitvijo v obstoječo 
zakonodajo, kot tudi z izvajanjem zadevnih 
določb direktive o energetski učinkovitosti;
spodbuja redno prilagajanje cenovnega 
signala uporabe omrežij za ustrezno 
usmerjanje obstoječih in tudi prihodnjih 
potrošnikov in s tem za zagotavljanje 
skladnosti med razvojem omrežij in 
individualnimi odločitvami;

Or. fr

Predlog spremembe 383
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, in naj 
pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist 
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen 
način;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj pregleda 
obstoječe instrumente za financiranje 
inovacij na področju energetike, da bi bilo 
to v korist vsem potrošnikom in da bi 
olajšala uveljavljanje pametnih omrežij na 
uporabniku prijazen način; poziva 
Komisijo in države članice, naj uporabijo 
ustrezne vzvode za pritegnitev zasebnega 
industrijskega sektorja v financiranje 
infrastrukture prihodnjih pametnih 
omrežij;

Or. fr

Predlog spremembe 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, in naj 
pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist 
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen 
način;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj pregleda 
obstoječe instrumente za financiranje 
inovacij na področju energetike, da bi bilo 
to v korist vsem potrošnikom in da bi 
olajšala uveljavljanje pametnih omrežij na 
uporabniku prijazen način; poziva k 
sodelovanju pri razvoju pametnih omrežij 
na evropski, nacionalni in regionalni 
ravni ter razvoju evropskih standardov za 
pametna omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, in naj 
pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist 
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen 
način;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj pregleda 
obstoječe regulativne okvire za 
spodbujanje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist vsem
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen, 
varen in zanesljiv način, ki upošteva 
zasebnost potrošnika;

Or. en

Predlog spremembe 386
Ivo Belet
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, in naj
pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist 
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen 
način;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj zagotovi
instrumente za financiranje, da bi bilo to v 
korist vsem potrošnikom in da bi olajšala 
uveljavljanje pametnih omrežij na 
uporabniku prijazen način;

Or. nl

Predlog spremembe 387
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, in naj 
pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju 
energetike, da bi bilo to v korist 
potrošnikom in da bi olajšala uveljavljanje 
pametnih omrežij na uporabniku prijazen 
način;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnje sodelovanje med sektorjema 
energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj pregleda 
obstoječe instrumente za financiranje 
inovacij na področju energetike, da bi bilo 
to v korist vsem potrošnikom in da bi 
olajšala uveljavljanje pametnih omrežij na 
uporabniku prijazen način, ne da bi ga to 
finančno bremenilo;

Or. fr

Predlog spremembe 388
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbi na strani 
povpraševanja; poziva, naj se v novih 
tržnih mehanizmih upošteva nova naloga 
distributerjev glede upravljanja lokalnega 
sistema, da se ohrani zanesljiva oskrba, in 
poudarja potrebo po opredelitvi javne 
podatkovne storitve za zagotovitev 
nediskriminatornega dostopa do 
informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve
informacijske in komunikacijske
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo inovativne
tehnološke rešitve v pametnih omrežjih in 
naj bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, kar vodi v večjo 
prožnost, energetsko učinkovitost in 
udeležbo na strani povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo in 
oblikujejo finančne spodbude za naložbe v
rešitve informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbi na strani 
povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 391
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, ki se 
osredotočajo na koristi za potrošnike, in 
naj bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbi na strani 
povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 392
Ivo Belet
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Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj v pametna omrežja 
vključijo rešitve informacijske in 
komunikacijske tehnologije in naj bodo 
usmerjene v trg proizvajalcev/porabnikov, 
ob upoštevanju vse večje potrebe po 
prožnosti, energetski učinkovitosti in 
udeležbi na strani povpraševanja;

Or. nl

Predlog spremembe 393
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih, in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani 
povpraševanja;

32. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v pametnih omrežjih in naj 
bodo usmerjene v trg 
proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju 
vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in prostovoljni udeležbi na 
strani povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 394
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32 a. poudarja, da bi bilo treba pametne 
števce uvajati samo, če potrošniki v to 
prostovoljno privolijo; spodbuja države 
članice, naj razvijejo strategije za 
uvajanje pametnih števcev, vključno z 
nacionalnimi in regionalnimi 
obveščevalnimi kampanjami, ki bi 
razložile njihovo uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 395
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32 a. poziva Komisijo, naj pregleda 
obstoječe regulativne okvire, da bi 
spodbudila inovacije in naložbe na 
energetskem področju ter tako olajšala 
uvedbo pametnih omrežij na 
uporabnikom prijazen način;

Or. en

Predlog spremembe 396
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri 
postavljanju velikopoteznih ciljev politike 
v zvezi z ranljivimi potrošniki, in bodo 

črtano
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državam članicam pomagale pri boljši 
opredelitvi te kategorije potrošnikov; 
poziva Komisijo, naj hkrati pregleda 
obstoječe mehanizme in instrumente za 
zaščito teh potrošnikov, da bi lahko 
predlagala ukrepe, ki bi pripomogli k bolj 
skladnemu in celovitemu pristopu na 
ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 397
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme 
in instrumente za zaščito teh potrošnikov, 
da bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in 
celovitemu pristopu na ravni EU;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bo državam 
članicam pomagal pri boljši opredelitvi
njihovega koncepta za te kategorije 
potrošnikov v okviru obstoječih 
pristojnosti;

Or. de

Predlog spremembe 398
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
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ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU;

ranljivimi potrošniki in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU; poudarja, da ta 
uskladitev ne sme škoditi potrošnikom, ki 
so že deležni koristi učinkovitih zaščitnih 
mehanizmov in instrumentov;

Or. fr

Predlog spremembe 399
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bo državam 
članicam pomagal pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU; dodaja, da imajo pri 
tem pomembno vlogo celovita svetovanja 
za to skupino potrošnikov in izmenjava 
najboljših praks;

Or. de

Predlog spremembe 400
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme 
in instrumente za zaščito teh potrošnikov, 
da bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in 
celovitemu pristopu na ravni EU;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki in ki bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj pripravi te smernice ob ustreznem 
upoštevanju obstoječih nacionalnih 
mehanizmov in instrumentov za zaščito 
teh potrošnikov, da bi lahko dosegla bolj
skladen in celovit medsektorski pristop v 
različnih nacionalnih sistemih;

Or. en

Predlog spremembe 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bo državam 
članicam pomagal pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito potrošnikov v 
različnih ranljivih položajih, da bi lahko 
predlagala ukrepe, ki bi pripomogli k bolj 
skladnemu in celovitemu pristopu na ravni 
EU, pri tem pa naj državam članicam 
prepusti, da izberejo najustreznejše 
podporne instrumente;

Or. en
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Predlog spremembe 402
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bodo državam 
članicam pomagale pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu 
pristopu na ravni EU;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice 
Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z 
ranljivimi potrošniki, in bo državam 
članicam pomagal pri boljši opredelitvi te 
kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj hkrati pregleda obstoječe mehanizme in 
instrumente za zaščito teh potrošnikov, da 
bi lahko predlagala ukrepe, ki bi 
pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu
pristopu na ravni EU, da bi v vseh državah 
članicah izkoreninili energetsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 403
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33 a. poudarja, da bodo obnovljivi viri 
energije v skladu z energetskim načrtom 
za leto 2050 leta 2050 prispevali največji 
delež k oskrbi z energijo in da izkušnje 
svežnja pravil na področjih energije in 
podnebnih sprememb ponazarjajo, da je 
treba za delež obnovljivih virov energije v 
porabi končne energije v letu 2030 
določiti zavezujoč cilj za celotno Evropo; 
meni, da ta zavezujoči cilj na ravni EU 
glede deleža energije iz obnovljivih virov v 
porabi končne energije do leta 2030 ne 
sme biti nižji od 40 do 45 % ter da ga je 
treba doseči z zavezujočimi razvojnimi 
cilji v državah članicah;
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Or. de

Predlog spremembe 404
Niki Cavela (Niki Tzavela), Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. pozdravlja skorajšnjo analizo 
Komisije o energetski revščini v EU; 
meni, da bi si morala Komisija v analizi 
prizadevati, da zagotovi, da boj proti 
energetski revščini postane del socialne 
košarice storitev za Evropo, na primer s 
pomočjo socialnih in kohezijskih skladov; 
določa, da bi se morali obstoječi in novi 
programi za energetsko učinkovitost 
vedno ciljno osredotočati tudi na skupine 
z nizkim prihodkom;

Or. en

Predlog spremembe 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Komisijo, naj razvije in 
priporoča ustrezno obliko 
maloprodajnega trga, osredotočenega na 
dobavitelje, da uskladi evropske 
maloprodajne trge in zmanjša upravno 
obremenitev vseh potrošnikov tako, da 
dobaviteljem omogoči, da zaračunajo vse 
dajatve neposredno na računu za 
električno energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 406
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj 
potrebne podporne programe pretvorijo v 
pregledne, homogene in v trg usmerjene 
mehanizme, da bi vzpostavili skupni trg za 
zahtevane podporne funkcije – kot je na 
primer energetska učinkovitost,
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 407
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja,
fleksibilnost, obnovljivi viri in pomožne 
službe – tako, da se zagotovi njihova 
združljivost; opozarja, da se tovrstni 
mehanizmi ne smejo prekrivati 
(overlapping) in morajo biti čim 
enostavnejši;
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Or. sl

Predlog spremembe 408
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne,
homogene in v trg usmerjene mehanizme,
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v
mehanizme, ki jih odlikuje višja stopnja 
konvergence, da bi zagotovili svobodno 
konkurenco in vzpostavili skupni trg za 
zahtevane podporne funkcije – kot je na 
primer energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. de

Predlog spremembe 409
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne
in predvidljive mehanizme, da bi 
vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;
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Or. en

Predlog spremembe 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe za vse proizvajalce 
električne energije pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in omrežne podporne službe 
– tako, da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 411
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj
nacionalne programe podpore pretvorijo v 
pregledne, homogene in v trg usmerjene 
mehanizme, da bi vzpostavili skupni trg za 
zahtevane podporne funkcije – kot je na 
primer energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne,
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne,
stabilne in v trg usmerjene mehanizme, da 
bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 413
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj takoj, ko 
je to izvedljivo, potrebne podporne 
programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 414
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne 
in v trg usmerjene mehanizme, da bi 
vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 415
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne,
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne,
skladne in v trg usmerjene mehanizme, da 
bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 416
Eija-Riitta Korhola
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja,
prožnost, obnovljivi viri in pomožne 
službe – tako, da se zagotovi njihova 
združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 417
Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, 
obnovljivi viri in pomožne službe – tako, 
da se zagotovi njihova združljivost;

34. poziva države članice, Komisijo in 
zadevne zainteresirane strani, naj potrebne 
podporne programe pretvorijo v pregledne, 
homogene in v trg usmerjene mehanizme, 
da bi vzpostavili skupni trg za zahtevane 
podporne funkcije – kot je na primer 
energetska učinkovitost, 
proizvajalci/porabniki, soproizvodnja,
prožnost, obnovljivi viri in pomožne 
službe – tako, da se zagotovi njihova 
združljivost;

Or. en

Predlog spremembe 418
Bernd Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34 a. poziva države članice, naj izvajajo 
načrtovane smernice Komisije za 
najboljše prakse na področju obnovljivih
virov energije, da se poveča konvergenca 
v okviru evropskih sistemov podpore za 
obnovljive vire energije, doseže 
tehnološko optimalna, varna in dostopna 
oskrba z energijo ter okrepi 
konkurenčnost in inovativnost na 
evropskem notranjem energetskem trgu; 
dodaja, da države članice lahko imajo na 
voljo posebna pravila podpore, ki 
omogočajo vzpostavitev in uporabo 
lokalnih in regionalnih virov; vendar pa 
se obstoječi nacionalni sistemi podpore ne 
smejo prekiniti ali spremeniti za nazaj;

Or. de

Predlog spremembe 419
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. priznava ključno vlogo samò 
energetskih trgov, ki bodo z ustrezno 
stopnjo preglednosti in spremljanja trga 
še naprej sprožali tržno osnovane cenovne 
signale, kar bi moralo zagotoviti ustrezne 
naložbe v zmogljivosti za proizvodno 
električne energije ter spodbujati 
energetsko učinkovito proizvajanje in 
porabo električne energije; poziva 
Komisijo, naj razišče prihodnje oblike 
energetskih trgov, ki bi v nasprotju s 
trenutnimi nacionalnimi mehanizmi 
zmogljivosti lahko ustvarili dodatne 
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nediskriminatorne tokove dohodkov za 
vlagatelje v vse oblike proizvodnje 
energije in omogočili stroškovno najbolj 
učinkovito zagotavljanje storitev 
prilagajanja in pomožnih storitev v 
energetskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poziva Komisijo, država članice in 
nacionalne regulativne organe, naj 
pregledajo kazalnike, ki se uporabljajo za 
merjenje stopnje konkurence na 
energetskih trgih in vključujejo kazalnike, 
kot so delež potrošnikov z najnižjimi 
tarifami, zmožnost novih podjetij, da 
prodrejo na trg, ter stopnja storitev za 
stranke in stopnja inovacij, kar bo 
pripomoglo ustvariti dejansko sliko glede 
stopnje konkurence na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 421
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poziva Komisijo in države članice, 
naj preučijo vlogo in potencial različnih 
virov prilagodljivosti (prilagodljiva 
proizvodnja, medsebojna povezanost, 
odziv na povpraševanje in shranjevanje) 
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za zagotovitev zanesljivega in 
učinkovitega delovanja energetskih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poziva Komisijo in države članice, 
naj prekinejo z vsemi subvencijami ter 
drugimi oblikami podpore in državne 
pomoči za tradicionalno proizvodnjo 
energije iz fosilnih goriv, saj lahko te 
preprečujejo pregledno določanje cen in 
enake konkurenčne pogoje za vse 
ponudnike;

Or. en

Predlog spremembe 423
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k 
tem virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 424
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov,
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k 
tem virom še vedno preprečuje njihovo
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj izboljša 
vključevanje obnovljivih virov energije v 
energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; dodaja, da je treba omenjeno
vključevanje izboljšati z večjim 
spodbujanjem shranjevanja energije iz 
obnovljivih virov in z omrežno 
infrastrukturo, prilagojeno naraščajoči 
proizvodnji in dovajanju energije iz 
obnovljivih virov;

Or. de

Predlog spremembe 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k 
tem virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
prilagoditev sedanje zasnove trga;
poudarja dejstvo, da je treba trenutni 
evropski energetski sistem – ki je bil 
ustvarjen zaradi potreb po centraliziranih 
in konvencionalnih obratih za 
proizvodnjo energije – prilagoditi hitro 
rastočemu prispevku porazdeljenega 
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pridobivanja energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 426
Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; poziva Komisijo, naj oceni 
potrebo po rezervnih zmogljivostih zaradi 
nestalnosti proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih virov; poudarja, da 
pomanjkanje usklajenega pristopa k virom
energije z nizkimi emisijami še vedno 
preprečuje njihovo vključevanje v 
evropske energetske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov,
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k 
tem virom še vedno preprečuje njihovo 

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja vse večjega deleža
energije iz obnovljivih virov v energetska 
omrežja, kar zadeva finančno podporo, 
sistemske tehnične zahteve in zasnovo trga;
poudarja, da pomanjkanje preglednega in 
konkurenčnega notranjega energetskega 
trga še vedno ovira njihovo vključevanje v 
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vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

evropske energetske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 428
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajenega pristopa k tem virom še vedno 
preprečuje njihovo vključevanje v 
evropske energetske sisteme; je prepričan, 
da je srednjeročno in dolgoročno 
potrebna popolna vključitev teh virov 
energije v notranji energetski trg;

Or. de

Predlog spremembe 429
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k 
tem virom še vedno preprečuje njihovo
vključevanje v evropske energetske 

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga, ter analizira morebitne ovire 
za vključevanje teh virov v evropske 
energetske sisteme;
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sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 430
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajenega pristopa k tem virom še vedno 
preprečuje njihovo vključevanje v 
evropske energetske sisteme; poudarja 
pomen plina kot potrebnega rezervnega 
goriva, zaradi katerega je uporaba 
nestalnih obnovljivih virov energije lažja;

Or. en

Predlog spremembe 431
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov,
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja obnovljivih virov v 
energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajenega pristopa k tem virom še vedno 
preprečuje njihovo uspešno in stroškovno 
učinkovito vključevanje v evropske 
energetske sisteme;
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sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 432
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve in 
zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajenega pristopa k tem virom še vedno
otežuje njihovo skladno vključevanje v 
evropske energetske sisteme;

Or. fr

Predlog spremembe 433
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. kar zadeva notranji trg električne 
energije, poziva Komisijo, naj skrbno 
preuči posledice vključevanja virov 
energije z nizkimi emisijami, zlasti 
obnovljivih virov, v energetska omrežja,
kar zadeva finančno podporo, sistemske 
tehnične zahteve in zasnovo trga; poudarja, 
da pomanjkanje usklajenega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;
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Predlog spremembe 434
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, ob upoštevanju 
finančne podpore, sistemskih tehničnih 
zahtev in zasnovo trga; poudarja, da 
pomanjkanje usklajevalnega pristopa k tem 
virom še vedno preprečuje njihovo 
vključevanje v evropske energetske 
sisteme;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči 
posledice vključevanja virov energije z 
nizkimi emisijami, zlasti obnovljivih virov, 
v energetska omrežja, kar zadeva finančno 
podporo, sistemske tehnične zahteve, 
zahteve po podporni zmogljivosti in 
zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajenega pristopa k tem virom še vedno 
preprečuje njihovo vključevanje v 
evropske energetske sisteme;

Or. sl

Predlog spremembe 435
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo, naj spodbudi 
razpravo o ustreznem evropskem modelu 
podpore za obnovljive vire energije po letu 
2020, da se prepreči drobitev evropskega 
notranjega energetskega trga in zagotovi 
poštena konkurenca; kljub temu že sedaj 
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
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Predlog spremembe 436
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo, naj še naprej 
uporablja sklad za regionalni razvoj, 
Kohezijski sklad in druge strukturne 
sklade EU ter z njimi podpira oblikovanje 
pametnih plinskih in elektroenergetskih 
omrežij v naslednjem obdobju, da bo 
mogoče bolje sprejemati nove vrste in vire 
energije ter modernizirati vse evropske 
regije; meni, da bi bilo treba tudi 
upravljavce distribucijskih omrežij 
spodbujati k prilagajanju njihovih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 437
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo potrebo po rezervnih 
zmogljivostih, da se bodo lahko soočale s 
problematiko koničnih obremenitev in 
nestalnih virov energije; poziva Komisijo 
in države članice, naj se zato posvetijo 
ustrezni višini nadomestil za prilagodljive 
zmogljivosti, ki so potrebne za 
zagotavljanje stabilnosti sistema in 
varnosti oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo, naj 
mikroproizvodnjo vključi v prihodnjo 
evropsko energetsko zakonodajo, zlasti v 
okviru prihodnjega podnebnega in 
energetskega svežnja EU za leto 2030; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo ustrezen regulativni okvir za 
spodbujanje lokalne proizvodnje in 
mikroproizvodnje energije;

Or. en

Predlog spremembe 439
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 35 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35b. poudarja, da bi morala biti za 
zagotavljanje stabilnosti sistema in 
zanesljivost oskrbe v nezavezujočih 
smernicah o mehanizmih zmogljivosti 
navedena skupna načela za zadevne 
države članice, kot so tehnološka 
nevtralnost, izvajanje znotraj obstoječih in 
novih zmogljivosti, vključitev čezmejnih 
tokov, rešitve na podlagi odziva na 
povpraševanje in prilagodljive 
zmogljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 440
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je najučinkovitejši 
način za proizvajanje električne energije 
in toplote, in naj to možnost osnujejo na 
podlagi razširjene uporabe daljinskega 
ogrevanja in hlajenja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je najučinkovitejši način 
za proizvajanje električne energije in 
toplote, in naj to možnost osnujejo na 
podlagi razširjene uporabe daljinskega 
ogrevanja in hlajenja;

36. poziva Komisijo in države članice, naj
predlagajo spodbude za izkoriščanje še 
neizkoriščenih možnosti mikroproizvodnje 
in upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je najučinkovitejši način 
za proizvajanje električne energije in 
toplote, in naj to možnost osnujejo na 
podlagi razširjene uporabe daljinskega 
ogrevanja in hlajenja;

Or. en

Predlog spremembe 442
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je najučinkovitejši 
način za proizvajanje električne energije in 
toplote, in naj to možnost osnujejo na 
podlagi razširjene uporabe daljinskega 
ogrevanja in hlajenja;

36. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je eden izmed 
najučinkovitejših načinov za proizvajanje 
električne energije in toplote, in naj
sprejmejo ustrezne ukrepe za izvedbo 
učinkovitega daljinskega ogrevanja in 
hlajenja;

Or. en

Predlog spremembe 443
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo, da je treba soproizvodnjo 
nadalje razviti, saj je najučinkovitejši način 
za proizvajanje električne energije in 
toplote, in naj to možnost osnujejo na 
podlagi razširjene uporabe daljinskega 
ogrevanja in hlajenja;

36. opozarja, da je določanje mešanice 
energetskih virov v pristojnosti vsake 
posamezne države članice; poziva 
Komisijo in države članice, naj upoštevajo, 
da je treba soproizvodnjo nadalje razviti, 
saj je najučinkovitejši način za proizvajanje 
električne energije in toplote, in naj to 
možnost osnujejo na podlagi razširjene 
uporabe daljinskega ogrevanja in hlajenja;

Or. en

Predlog spremembe 444
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poudarja potencial soproizvodnje 
toplote in električne energije oziroma 
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daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
soočanju z vse večjim deležem nestalne 
električne energije, saj zagotavlja 
energetskemu trgu prožnost in odpornost 
ter ponuja gospodarno možnost za 
shranjevanje presežne električne energije; 
poziva Komisijo, naj obravnava in 
nagradi to zmožnost v prihodnji pobudi v 
zvezi z okvirom za mehanizme za 
nadomestila glede na zmogljivosti ter 
podpira tovrstno medsektorsko 
povezovanje in usklajevanje v okviru 
programa Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poziva nacionalne regulativne 
organe, naj sodelujejo z organi, ki 
zastopajo potrošnike, da bi spodbudili 
vključevanje potrošnikov v razvoj odziva 
na povpraševanje, upravljanja 
povpraševanja in programov energetske 
učinkovitosti ter spoznali in obravnavali 
pričakovanja potrošnikov med 
povezovanjem energetskih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 446
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poziva Komisijo, naj opravi 
raziskavo, v kateri bo analizirala 
stroškovno učinkovite nove tržne oblike za 
evropski trg z električno energijo, ter tako 
zagotovi, da potrošniki prejemajo 
električno energijo po razumnih cenah, in 
prepreči selitev virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poudarja potencial soproizvodnje 
toplote in električne energije oziroma 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
soočanju z vse večjim deležem 
spremenljive proizvodnje električne 
energije, saj zagotavlja energetskemu trgu 
prožnost in odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 448
Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poziva Komisijo, naj preuči nove 
tržne oblike za evropski trg z električno 
energijo in analizira nove stroškovno 
učinkovite oblike trga z električno 
energijo v korist potrošnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 449
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 a. poudarja, da je treba odstraniti ovire 
na področju konkurence in tržno 
usmerjenega razvoja vseh energetskih 
infrastruktur, vključno z daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem;

Or. en

Predlog spremembe 450
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 36 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36 b. poudarja, da so cenovni signali in 
tržni instrumenti najučinkovitejši način za 
povečanje energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 451
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 

črtano
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energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča 
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 452
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

37. poziva Komisijo, naj podpira raziskave 
in razvoj inovativnih energetskih 
tehnologij v okviru prihodnjega okvirnega 
raziskovalnega programa, in poziva 
države članice, naj vzpostavijo sinergije 
med evropskimi in nacionalnimi 
raziskovalnimi programi, saj so raziskave
edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost, okrepi
konkurenčni položaj industrije EU na 
svetovnem trgu in dolgoročno zagotovijo 
dostopne cene električne energije;

Or. de

Predlog spremembe 453
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
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Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

Obzorje 2020, kot sta npr. prenos in
shranjevanje brezogljične električne 
energije, in projektov Evropskega inštituta 
za inovacije in tehnologijo, saj je to edini 
način, da se zmanjšajo emisije, izboljša 
energetska varnost, okrepi konkurenčni 
položaj industrije EU na svetovnem trgu, 
ohrani vodstveni položaj EU na področju 
tehnologije in prispeva k evropski agendi 
za rast in delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 454
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij ter izboljšajo 
obstoječe tehnologije, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in okrepi
konkurenčni položaj industrije EU na 
svetovnem trgu; poziva, da je treba 
industriji zagotoviti pravno varnost dlje 
kot do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 455
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj
visokoučinkovitih inovativnih energetskih 
tehnologij, kot je npr. energija iz čistega 
premoga, ki niso del okvira Obzorje 2020 
in projektov Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo, saj je to edini 
način, da se zmanjšajo emisije, izboljša 
energetska varnost in okrepi konkurenčni 
položaj industrije EU na svetovnem trgu;

Or. pl

Predlog spremembe 456
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to edini način, da se zmanjšajo emisije, 
izboljša energetska varnost in poveča
konkurenčni položaj industrije v EU na 
svetovnem trgu;

37. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira 
Obzorje 2020 in projektov Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, saj je 
to način, da se zmanjšajo emisije, izboljša 
energetska varnost in okrepi konkurenčni 
položaj industrije EU na svetovnem trgu;

Or. fi

Predlog spremembe 457
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. ugotavlja, da so cilji notranjega trga 
za električno energijo in plin, cilji na 
področju podnebnih sprememb, vprašanja 
glede zanesljivosti oskrbe, zaščita 
potrošnikov in spodbujanje zaposlovanja 
medsebojno povezani in odvisni, včasih pa 
so si tudi v navzkrižju; meni, da je zato 
treba, da Komisija, države članice in vse 
zainteresirane strani, kot so javni in 
zasebni sektor, socialni partnerji in 
organizacije, ki zastopajo interese 
gospodinjstev z nizkimi prihodki, 
sodelujejo v stalnem dialogu na 
nacionalni in evropski ravni; poziva 
Komisijo, naj predstavi predlog o 
evropskem svetovalnem organu za 
energetiko, ki bi predstavljal širok spekter 
udeležencev, ki bi svetovali Komisiji in 
Parlamentu o nadaljnjih korakih pri 
odpiranju notranjega trga s plinom in 
električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poziva Komisijo, naj zagotovi dovolj 
sredstev za razvoj pametnih distribucijskih 
omrežij, ki so stroškovno najbolj učinkovit 
način za obsežen preboj porazdeljenega 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov, 
obenem pa zagotavljajo zanesljivost 
oskrbe in izkoriščajo potenciale prihranka 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 459
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. priporoča uvedbo najnižjih cen 
ogljika na dražbah v okviru sistema EU za 
trgovanje z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 460
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37 b. poziva Komisijo in države članice, 
naj še naprej krepijo energetsko politiko 
EU, tudi po letu 2020, ter predlagajo 
ambiciozne in zavezujoče cilje v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov, energetsko 
učinkovitostjo in emisijami toplogrednih 
plinov do leta 2030; 

Or. en

Predlog spremembe 461
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37 c. obžaluje nizke cene v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami, ki jih je v največji 
meri sprožil priliv 1,5 milijarde EUR 
poceni mednarodnih dobropisov in tako 
povzročil neenake konkurenčne pogoje, 
predvsem med premogom in plinom;

Or. en

Predlog spremembe 462
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37 d. ugotavlja, da je trenutni sistem 
razdrobljenega notranjega trga izziv za 
zagotavljanje zadostne dolgoročne 
stabilnosti za podjetja in vlagatelje ter 
lahko povzroči zapiranje obratov ter 
nezanesljivost zaposlitve in zmogljivosti; 
poziva Komisijo, naj opravi neodvisno 
oceno prihodnosti notranjega trga z 
električno energijo in plinom, v katerem 
so osrednjega pomena naložbe, 
zaposlovanje v sektorju, okolje in zaščita 
potrošnikov; poziva, naj to oceno pripravi 
do marca 2014, v njej pa naj upošteva 
možnosti za zainteresirane strani, kot so 
socialni partnerji, predstavniki 
gospodinjstev z nizkimi prihodki, okoljske 
organizacije ter mala in srednja podjetja;

Or. en


