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Predlog spremembe 1
Jan Březina

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlament z dne 16. januarja 2013 o vlogi 
kohezijske politike EU in njenih akterjev 
pri izvajanju nove evropske energetske 
politike1,
__________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Predlog spremembe 2
Jan Březina

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 10. septembra 2013 o 
izvajanju in vplivu ukrepov za energetsko 
učinkovitost v okviru kohezijske politike2,
__________________
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0345.

Or. en

Predlog spremembe 3
Karin Kadenbach

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

Aa. ker so osebni podatki, ki se zbirajo za 
uporabo pametnih energetskih sistemov, 
izredno občutljivi, saj je iz njih mogoče 
sklepati o vedenju uporabnikov, in je zato 
treba zagotoviti posebno zaščito teh 
podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 4
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja spremembo paradigme v 
regijah, kar zadeva način proizvodnje in 
porabe energije, in sicer od togega 
tradicionalnega modela, ki deluje na logiki 
osnovne obremenitve, proti spremenljivi, 
decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki 
velik delež majhnih proizvajalcev energije 
iz obnovljivih virov združuje s 
prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in porazdeljenim
shranjevanjem; poudarja, da so pametna 
omrežje bistvenega pomena za tovrstno 
spremembo modela in da je treba uvajanje 
pametnih omrežij vključiti v medsektorski 
pristop k regionalnemu razvoju, da bi 
dosegli kar največje koristi za regije;

1. pozdravlja spremembo paradigme v 
regijah, kar zadeva način proizvodnje in 
porabe energije, in sicer od togega 
tradicionalnega modela, ki deluje na logiki 
osnovne obremenitve, proti spremenljivi, 
decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki 
velik delež majhnih proizvajalcev energije 
iz obnovljivih virov združuje s 
prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in decentraliziranim
shranjevanjem; poudarja, da so pametna 
omrežja bistvenega pomena za tovrstno 
spremembo modela in da je treba uvajanje 
pametnih omrežij vključiti v medsektorski 
pristop k regionalnemu razvoju, da bi 
dosegli kar največje koristi za regije;
(jezikovni popravek)

Or. de

Predlog spremembe 5
Justina Vitkauskaite Bernard
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja spremembo paradigme v 
regijah, kar zadeva način proizvodnje in 
porabe energije, in sicer od togega 
tradicionalnega modela, ki deluje na logiki 
osnovne obremenitve, proti spremenljivi, 
decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki 
velik delež majhnih proizvajalcev energije 
iz obnovljivih virov združuje s 
prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in porazdeljenim 
shranjevanjem; poudarja, da so pametna
omrežje bistvenega pomena za tovrstno 
spremembo modela in da je treba uvajanje 
pametnih omrežij vključiti v medsektorski 
pristop k regionalnemu razvoju, da bi 
dosegli kar največje koristi za regije;

1. pozdravlja spremembo paradigme v 
regijah, kar zadeva način proizvodnje in 
porabe energije, in sicer od togega 
tradicionalnega modela, ki deluje na logiki 
osnovne obremenitve, proti spremenljivi, 
decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki 
velik delež majhnih proizvajalcev energije 
iz obnovljivih virov združuje s 
prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in porazdeljenim 
shranjevanjem; poudarja, da so pametna
omrežja bistvenega pomena za tovrstno 
spremembo modela in da je treba uvajanje 
pametnih omrežij vključiti v medsektorski
in celovit pristop k regionalnemu razvoju, 
da bi dosegli kar največje koristi in tržne 
priložnosti za regije ter zagotovili trajnost, 
rast in inovativnost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja spremembo paradigme v 
regijah, kar zadeva način proizvodnje in 
porabe energije, in sicer od togega 
tradicionalnega modela, ki deluje na 
logiki osnovne obremenitve, proti 
spremenljivi, decentralizirani in lokalni 
proizvodnji, ki velik delež majhnih 
proizvajalcev energije iz obnovljivih virov 
združuje s prilagodljivim in odzivnim 
povpraševanjem in porazdeljenim 
shranjevanjem; poudarja, da so pametna
omrežje bistvenega pomena za tovrstno 

1. se zaveda, da bi bilo treba za 
ohranjanje trajnostnega razvoja in 
izpolnitev zahtev prihodnjega 
povpraševanja spodbujati nove modele
proizvodnje in porabe energije na podlagi 
decentralizirane in lokalne proizvodnje, ki 
delež majhnih proizvajalcev energije iz 
obnovljivih virov združuje s prilagodljivim 
in odzivnim povpraševanjem in 
porazdeljenim shranjevanjem; poudarja, da 
so pametna omrežja bistvenega pomena za 
tovrstno spremembo modela in da bi bilo
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spremembo modela in da je treba uvajanje 
pametnih omrežij vključiti v medsektorski 
pristop k regionalnemu razvoju, da bi 
dosegli kar največje koristi za regije;

treba uvajanje pametnih omrežij vključiti v 
medsektorski pristop k regionalnemu 
razvoju, da bi dosegli kar največje koristi 
za regije;

Or. en

Predlog spremembe 7
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da lahko za primer najboljše 
prakse označimo avstrijsko zvezno deželo 
Gradiščansko, kjer so z zgodnjo 
vključitvijo virov iz strukturnih skladov, 
ciljno usmerjenimi partnerstvi na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni, 
učinkovito, decentralizirano izvedbeno 
strategijo za izkoriščanje decentraliziranih 
virov energije, uporabo komunalnih 
distribucijskih sistemov in nenehnim 
razvijanjem možnosti praktične uporabe v 
sodelovanju z lokalnimi akterji dosegli cilj 
in gledano aritmetično postali prva 
energetsko samozadostna regija EU;

Or. de

Predlog spremembe 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v tem okviru izpostavlja priložnosti za 
geografske (ali teritorialne) spremembe 
energetskih omrežij v prikrajšanih regijah, 
ki se lahko iz porabnikov energije 

2. v tem okviru izpostavlja priložnosti za 
geografske (ali teritorialne) spremembe 
energetskih omrežij v prikrajšanih regijah, 
ki se lahko iz porabnikov energije 
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spremenijo v proizvajalce ter tako 
pridobijo velike gospodarske koristi in si 
obenem zagotovijo zanesljivo oskrbo z 
energijo; ugotavlja, da so to priložnosti 
zlasti za obrobne in najbolj oddaljene 
regije in otoke;

spremenijo v proizvajalce ter tako 
pridobijo velike gospodarske koristi in si 
obenem zagotovijo zanesljivo oskrbo z 
energijo ter uporabo in delovanje 
pametnih omrežij; ugotavlja, da so to 
priložnosti zlasti za obrobne in najbolj 
oddaljene regije in otoke;

Or. en

Predlog spremembe 9
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v tem okviru izpostavlja priložnosti za 
geografske (ali teritorialne) spremembe 
energetskih omrežij v prikrajšanih regijah, 
ki se lahko iz porabnikov energije 
spremenijo v proizvajalce ter tako 
pridobijo velike gospodarske koristi in si 
obenem zagotovijo zanesljivo oskrbo z 
energijo; ugotavlja, da so to priložnosti 
zlasti za obrobne in najbolj oddaljene 
regije in otoke;

2. v tem okviru izpostavlja priložnosti za 
geografske (ali teritorialne) spremembe 
energetskih omrežij v prikrajšanih regijah, 
ki se lahko iz porabnikov energije 
spremenijo v proizvajalce ter tako 
pridobijo velike gospodarske in 
konkurenčne koristi in si obenem 
zagotovijo zanesljivo oskrbo z energijo;
ugotavlja, da so to priložnosti zlasti za 
obrobne in najbolj oddaljene regije in 
otoke;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice in regije, naj 
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 

3. poziva države članice in regije, naj 
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 
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investicijskih skladov, vključno s 
finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije, saj enotna rešitev 
za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, 
da se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

investicijskih skladov, vključno s 
finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije ter njenih 
značilnosti, saj enotna rešitev za vse regije 
ne obstaja; poziva k prilagodljivemu 
pristopu na lokalni ravni, da se zmanjšajo 
ovire pri povezovanju ukrepov za 
proizvodnjo in shranjevanje energije, tudi 
pri čezmejnih možnostih, da se tako 
zagotovi energetska učinkovitost ter 
omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice in regije, naj 
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, vključno s 
finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije, saj enotna rešitev 
za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, 
da se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da 
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

3. poziva države članice ter regionalne in
lokalne organe, naj začnejo čim prej 
vlagati v lokalna pametna omrežja, tako da 
povečajo naložbe z uporabo evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, 
vključno s finančnimi instrumenti za 
spodbujanje zasebnih naložb, ob 
upoštevanju okoljskih, gospodarskih, 
družbenih in ozemeljskih potreb 
posamezne regije, saj enotna rešitev za vse 
regije ne obstaja; poziva k prilagodljivemu 
pristopu na lokalni ravni, da se zmanjšajo 
ovire pri povezovanju ukrepov za 
proizvodnjo in shranjevanje energije ter 
energetsko učinkovitost ter da se omogoči 
sodelovanje z drugimi sektorji, kot sta 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice in regije, naj 
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, vključno s 
finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije, saj enotna rešitev 
za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, 
da se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da 
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

3. poziva države članice in regije, naj 
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, vključno s 
finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije, saj enotna rešitev 
za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, 
da se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da 
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet; opozarja na pomen 
sistemov reverzibilnih črpalno-
akumulacijskih hidroelektrarn, povezanih 
z izkoriščanjem obnovljivih virov in 
predvsem geotermalne energije, zlasti v 
izoliranih otoških sistemih;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice in regije, naj
začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna 
omrežja z uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, vključno s 

3. poziva države članice in regije, naj
temeljito razmislijo o naložbah v lokalna 
pametna omrežja z uporabo evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, 
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finančnimi instrumenti za spodbujanje 
zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in ozemeljskih 
potreb posamezne regije, saj enotna rešitev 
za vse regije ne obstaja; poziva k 
prilagodljivemu pristopu na lokalni ravni, 
da se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da 
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

vključno s finančnimi instrumenti za 
spodbujanje zasebnih naložb, ob 
upoštevanju okoljskih, gospodarskih, 
družbenih in ozemeljskih potreb 
posamezne regije, saj enotna rešitev za vse 
regije ne obstaja; poziva k prilagodljivemu 
pristopu na lokalni in regionalni ravni, da 
se zmanjšajo ovire pri povezovanju 
ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje 
energije ter energetsko učinkovitost ter da 
se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, 
kot sta informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter promet;

Or. en

Predlog spremembe 14
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva k boljši uporabi najboljših 
praks; poudarja, da številne evropske 
regije v obstoječem okviru EU že izvajajo 
projekte, s katerimi se pospešujejo 
sinergije na izbranih področjih in ki 
hkrati spodbujajo energetsko trajnost in 
obnovljive vire energije, kar na primer 
velja za projekta „MaRes“ (Macaronesia 
Research Strategy) in „Green Islands“; 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih 
omrežji potreben stabilen in dolgoročen 

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih 
omrežij potreben stabilen in dolgoročen 
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okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do 
leta 2030 za energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in emisije 
toplogrednih plinov ter tako vlagateljem in 
povezanim sektorjem v prihodnosti 
zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga strategije do leta 2030 za 
energetsko učinkovitost, energijo iz 
obnovljivih virov in emisije toplogrednih 
plinov ter tako vlagateljem in povezanim 
sektorjem v prihodnosti zagotovi gotovost 
in olajša razvoj pametnega energetskega 
sistema;

Or. de

Predlog spremembe 16
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih
omrežji potreben stabilen in dolgoročen 
okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do 
leta 2030 za energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in emisije 
toplogrednih plinov ter tako vlagateljem in 
povezanim sektorjem v prihodnosti 
zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih
omrežij potreben stabilen in dolgoročen 
okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne politike do leta 2030 
za energetsko učinkovitost, energijo iz 
obnovljivih virov in emisije toplogrednih 
plinov ter tako vlagateljem in povezanim 
sektorjem v prihodnosti zagotovi gotovost 
in olajša razvoj pametnega energetskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 17
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih 
omrežji potreben stabilen in dolgoročen 
okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do 

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih 
omrežij potreben stabilen in dolgoročen 
okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do 
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leta 2030 za energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in emisije 
toplogrednih plinov ter tako vlagateljem in 
povezanim sektorjem v prihodnosti 
zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

leta 2030 za energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in emisije 
toplogrednih plinov ter tako vlagateljem in 
povezanim sektorjem v prihodnosti 
zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

Or. de

Predlog spremembe 18
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih
omrežji potreben stabilen in dolgoročen 
okvir politike; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambiciozne in zavezujoče cilje do 
leta 2030 za energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in emisije 
toplogrednih plinov ter tako vlagateljem 
in povezanim sektorjem v prihodnosti 
zagotovi gotovost in olajša razvoj 
pametnega energetskega sistema;

4. poudarja, da je za uveljavljanje pametnih
omrežij potreben stabilen in dolgoročen 
okvir za načrtovanje in politiko;

Or. en

Predlog spremembe 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva, naj se v uredbah in direktivah 
EU v zvezi z notranjim trgom uporablja 
bolj prilagodljiv pristop, da se zmanjšajo 
ovire za posebne rešitve za posamezne 
regije glede ukrepov za proizvodnjo in 

5. poziva, naj se v uredbah in direktivah 
EU v zvezi z notranjim trgom uporablja 
bolj prilagodljiv pristop, da se zmanjšajo 
ovire za posebne rešitve za posamezne 
regije glede ukrepov za proizvodnjo in 
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shranjevanje energije, oskrbo z energijo in 
energetsko učinkovitost ter za povezovanje 
tovrstnih ukrepov;

shranjevanje energije, oskrbo z energijo in 
energetsko učinkovitost ter za povezovanje 
tovrstnih ukrepov, vključno z javno-
zasebnimi partnerstvi in čezmejnimi 
projekti;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti državljani
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti 
in omrežij, pri katerih mora na vseh 
ravneh sodelovati javnost, ter da je treba 
aktivno vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja državljane, naj 
postanejo „potrošniki-proizvajalci“, kar 
pomeni, da posamezniki in skupnosti 
proizvajajo lastno energijo iz obnovljivih 
virov in lahko prodajajo presežek nazaj v 
omrežje, pri tem pa merijo neto porabo 
energije in izkoriščajo ekonomske 
priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji 
energije in varčevanju z njo v okviru 
skupne regionalne energetske zasnove;

6. poudarja, da morajo biti državljani
udeleženi v vseh fazah načrtovanja 
energetskih dejavnosti in omrežij ter da je 
treba aktivno vključiti upravljavce 
distribucijskih omrežij in ponudnike 
tehnologij za pametna omrežja; spodbuja 
državljane, naj postanejo „potrošniki-
proizvajalci“, kar pomeni, da posamezniki 
in skupnosti proizvajajo lastno energijo iz 
obnovljivih virov in lahko prodajajo 
presežek nazaj v omrežje, pri tem pa 
merijo neto porabo energije in izkoriščajo 
ekonomske priložnosti ter so močni lokalni 
partnerji, ki sodelujejo pri trajnostni 
proizvodnji energije in varčevanju z njo v 
okviru skupne regionalne energetske 
zasnove;

Or. de

Predlog spremembe 21
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti in 
omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 
sodelovati javnost, ter da je treba aktivno 
vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja državljane, naj 
postanejo „potrošniki-proizvajalci“, kar 
pomeni, da posamezniki in skupnosti 
proizvajajo lastno energijo iz obnovljivih 
virov in lahko prodajajo presežek nazaj v 
omrežje, pri tem pa merijo neto porabo 
energije in izkoriščajo ekonomske 
priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji 
energije in varčevanju z njo v okviru 
skupne regionalne energetske zasnove;

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti in 
omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 
sodelovati javnost, ter da je treba aktivno 
vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja državljane, naj 
postanejo „potrošniki-proizvajalci“, kar 
pomeni, da posamezniki in skupnosti 
proizvajajo lastno energijo iz obnovljivih 
virov in lahko prodajajo presežek nazaj v 
omrežje, pri tem pa merijo neto porabo 
energije in izkoriščajo ekonomske 
priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji 
energije in varčevanju z njo v okviru 
skupne regionalne energetske zasnove;
vendar meni, da je dolgoročno 
oblikovanje številnih obstoječih 
nacionalnih podpornih shem za 
obnovljive vire energije privedlo do 
prekomernih nadomestil, hkrati pa 
pogosto ni dalo prednosti 
najučinkovitejšemu načinu uporabe 
tehnologij za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov za zasebna gospodinjstva 
v različnih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 22
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti in 
omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti in 
omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 
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sodelovati javnost, ter da je treba aktivno 
vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja državljane, naj
postanejo „potrošniki-proizvajalci“, kar 
pomeni, da posamezniki in skupnosti 
proizvajajo lastno energijo iz obnovljivih 
virov in lahko prodajajo presežek nazaj v 
omrežje, pri tem pa merijo neto porabo 
energije in izkoriščajo ekonomske 
priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji 
energije in varčevanju z njo v okviru 
skupne regionalne energetske zasnove;

sodelovati javnost, ter da je treba aktivno 
vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja hitro 
uveljavitev napredne merilne 
infrastrukture, ki zagotavlja dvosmeren 
pretok informacij in državljanom 
omogoča, da postanejo „potrošniki-
proizvajalci“, kar pomeni, da posamezniki 
in skupnosti proizvajajo lastno energijo iz 
obnovljivih virov in lahko prodajajo 
presežek nazaj v omrežje, pri tem pa 
merijo neto porabo energije in izkoriščajo 
ekonomske priložnosti ter so močni lokalni 
partnerji, ki sodelujejo pri trajnostni 
proizvodnji energije in varčevanju z njo v 
okviru skupne regionalne energetske 
zasnove;

Or. en

Predlog spremembe 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in preoblikovanja energetskih dejavnosti
in omrežij, pri katerih mora na vseh ravneh 
sodelovati javnost, ter da je treba aktivno 
vključiti upravljavce distribucijskih 
omrežij in ponudnike tehnologij za 
pametna omrežja; spodbuja državljane, naj 
postanejo „potrošniki-proizvajalci“, kar 
pomeni, da posamezniki in skupnosti 
proizvajajo lastno energijo iz obnovljivih 
virov in lahko prodajajo presežek nazaj v 
omrežje, pri tem pa merijo neto porabo 
energije in izkoriščajo ekonomske 
priložnosti ter so močni lokalni partnerji, ki 
sodelujejo pri trajnostni proizvodnji 
energije in varčevanju z njo v okviru 

6. poudarja, da morajo biti državljani 
vključeni v vse faze načrtovanja, izvajanja, 
preoblikovanja, proizvodnje in uporabe 
energije in omrežij, pri katerih mora na 
vseh ravneh sodelovati javnost, ter da je 
treba aktivno vključiti upravljavce 
distribucijskih omrežij in ponudnike 
tehnologij za pametna omrežja; spodbuja 
državljane, naj postanejo „potrošniki-
proizvajalci“, kar pomeni, da posamezniki 
in skupnosti proizvajajo lastno energijo iz 
obnovljivih virov in lahko prodajajo 
presežek nazaj v omrežje, pri tem pa 
merijo neto porabo energije in izkoriščajo 
ekonomske priložnosti ter so močni lokalni 
partnerji, ki sodelujejo pri trajnostni 
proizvodnji energije in varčevanju z njo v 
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skupne regionalne energetske zasnove; okviru skupne regionalne energetske 
zasnove;

Or. en

Predlog spremembe 24
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da če želi Evropa uspešno
uvajati pametna omrežja, mora slediti 
strategiji za pametne energetske sisteme za 
regije in lokalne skupnosti, pametna 
omrežja pa morajo postati del regionalnih 
energetskih sistemov, sprejemati velik 
delež energije iz obnovljivih virov ter 
vključevati decentralizirane proizvodne 
zmogljivosti v povezavi z upravljanjem 
povpraševanja, ukrepi za energetsko 
učinkovitost, povečanjem prihrankov 
energije in rešitvami za pametno 
shranjevanje, prometnim sektorjem (e-
prometom) in večjo izmenjavo s 
sosednjimi omrežji;

7. poudarja, da bi bilo treba za uspešno
uvedbo pametnih omrežij razviti strategijo
za pametne energetske sisteme za regije in 
lokalne skupnosti, pametna omrežja pa bi 
morala postati del regionalnih energetskih 
sistemov, sprejemati del energije iz 
obnovljivih virov ter vključevati 
decentralizirane proizvodne zmogljivosti v 
povezavi z ukrepi za energetsko 
učinkovitost, povečanjem prihrankov 
energije in rešitvami za pametno 
shranjevanje, prometnim sektorjem (e-
prometom) in večjo izmenjavo s 
sosednjimi omrežji;

Or. en

Predlog spremembe 25
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja na vlogo pametnih števcev 
pri zagotavljanju dvosmerne 
komunikacije, saj se tako omogoči 
natančno zaračunavanje potrošnikom in 
povečano sodelovanje pri upravljanju 
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povpraševanja, ko potrošniki svoje navade 
prilagodijo obdobjem največje in 
najmanjše proizvodnje energije; poudarja, 
da morajo imeti državljani možnost polno 
izkoristiti pametni energetski sistem in da 
lastništvo državljanov poveča učinkovitost 
zaradi vestnega ravnanja, kar pomeni 
večji prihranek energije; poudarja, da so 
potrebni visoki standardi za pametne 
števce, kar zadeva varstvo podatkov in 
njihovo zasebnost ter možnost za 
državljane, da odločajo o podatkih, ki se 
dajo na voljo operaterjem omrežja, in te 
podatke tudi nadzirajo; izpostavlja 
bistveno vlogo operaterjev distribucijskih 
sistemov, ki nosijo končno odgovornost za 
zagotavljanje varnosti in stabilnosti 
omrežja ter morajo zato neposredno 
dostopati do podatkov o porabi in 
proizvodnji, da lahko zagotovijo 
učinkovito, varno in zanesljivo delovanje 
pametnega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo in njeno delovno 
skupino za pametna omrežja, naj 
posodobita in razširita obstoječo 
opredelitev pametnih omrežij, da bo 
vključevala pametni energetski sistem;
poziva lokalne in regionalne organe, naj 
sprejmejo regionalne strategije, osnovane
na pametnem energetskem sistemu;

8. poziva Komisijo in njeno delovno 
skupino za pametna omrežja, naj 
posodobita in razširita obstoječo 
opredelitev pametnih omrežij, da bo 
vključevala pametni energetski sistem;
poziva lokalne in regionalne organe, naj
upravljajo porabo energije in omejevanje 
obremenitve ter sprejmejo regionalne 
strategije, osnovane na pametnem 
energetskem sistemu;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo in njeno delovno 
skupino za pametna omrežja, naj 
posodobita in razširita obstoječo 
opredelitev pametnih omrežij, da bo 
vključevala pametni energetski sistem;
poziva lokalne in regionalne organe, naj
sprejmejo regionalne strategije, osnovane
na pametnem energetskem sistemu;

8. poziva Komisijo in njeno delovno 
skupino za pametna omrežja, naj 
posodobita in razširita obstoječo 
opredelitev pametnih omrežij, da bo 
vključevala pametni energetski sistem;
poziva lokalne in regionalne organe, naj si 
prizadevajo za sprejetje regionalnih 
strategij, osnovanih na pametnem 
energetskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba za zagotavljanje 
gospodarske učinkovitosti pametnih 
omrežij v regijah združiti neposredne in 
posredne prednosti ter povezati energetski 
sektor s številnimi drugimi sektorji, zlasti 
stanovanji in prometom, a tudi okoljem, 
urbanističnim načrtovanjem, socialnim 
vključevanjem, ravnanjem z odpadki in 
gradbeništvom, da se dosežejo cilji glede 
prihrankov energije in se obenem kar 
najbolj povečajo ekonomske koristi;

9. poudarja, da je treba za zagotavljanje 
gospodarske učinkovitosti pametnih 
omrežij v regijah združiti neposredne in 
posredne prednosti ter povezati energetski 
sektor s številnimi drugimi sektorji, zlasti 
stanovanji in prometom, a tudi okoljem, 
urbanističnim načrtovanjem, socialnim 
vključevanjem, ravnanjem z odpadki in 
gradbeništvom, da se dosežejo cilji glede 
prihrankov energije in se obenem kar 
najbolj povečajo ekonomske koristi, hkrati 
pa se v regiji uravnovesita tudi oskrba z 
energijo in povpraševanje po njej;

Or. en



AM\1011520SL.doc 19/39 PE524.656v01-00

SL

Predlog spremembe 29
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da ima sektor 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ključno vlogo v omrežju znotraj 
pametnega energetskega sistema, saj z 
digitalno komunikacijo v realnem času 
med vsemi elementi pametnega omrežja, 
od proizvodnje do prenosa h končnemu 
uporabniku, omogoča dvosmerni pretok 
informacij v omrežju; zato poziva regije, 
naj v svoje načrte za pametna omrežja 
vključijo razvoj različnih poslovno 
zanimivih in interoperabilnih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, s katerimi je mogoče ustvariti 
pameten energetski sistem in čim večje 
prihranke energije;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 30
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da ima sektor informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij ključno 
vlogo v omrežju znotraj pametnega 
energetskega sistema, saj z digitalno 
komunikacijo v realnem času med vsemi 
elementi pametnega omrežja, od 
proizvodnje do prenosa h končnemu 
uporabniku, omogoča dvosmerni pretok 
informacij v omrežju; zato poziva regije, 

10. poudarja, da ima sektor informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij ključno 
vlogo v pametnem energetskem sistemu, 
saj z digitalno komunikacijo v realnem 
času med vsemi elementi pametnega 
omrežja, od proizvodnje do prenosa h 
končnemu uporabniku, omogoča 
dvosmerni pretok informacij v omrežju;
zato poziva regije, naj v svoje načrte za 
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naj v svoje načrte za pametna omrežja 
vključijo razvoj različnih poslovno 
zanimivih in interoperabilnih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, s katerimi je mogoče ustvariti 
pameten energetski sistem in čim večje 
prihranke energije;

pametna omrežja vključijo razvoj različnih 
poslovno zanimivih in interoperabilnih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, s katerimi je mogoče ustvariti 
pameten energetski sistem in čim večje 
prihranke energije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj z ustreznimi 
ukrepi zagotovi, da bodo električne 
naprave (zlasti pralni in pomivalni stroji, 
toplotne črpalke, akumulacijski 
grelniki itd.) lahko delovale samodejno v 
povezavi s pametnimi števci, da se 
potrošnikom omogočijo ugodne tarife v 
obdobjih presežkov energije (uporaba 
„interneta stvari“); 

Or. cs

Predlog spremembe 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo 
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo 
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
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v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju, pa tudi s 
prilagoditvijo te industrije novim 
tehnološkim rešitvam za izgradnjo 
energetsko zelo učinkovitih stavb;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo 
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

12. močno spodbuja vse regije in lokalne 
organe, naj vlagajo v pametne energetske 
sisteme kot potencialne vire lokalnih in 
trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo 
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo 
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih zelenih in 
trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
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bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi s 
krepitvijo tehnološkega razvoja EU, 
inovacij in konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter vlaganji v ukrepe in 
prenove, katerih namen je povečanje 
energetske učinkovitosti, na primer v 
stanovanjskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 35
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. močno spodbuja vse regije, naj vlagajo
v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

12. spodbuja vse regije, naj razmislijo o 
naložbah v pametne energetske sisteme kot 
potencialne vire lokalnih in trajnostnih 
delovnih mest; poudarja, da je 
gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se 
bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z 
neposrednimi naložbami v pametna 
energetska omrežja, ampak tudi z vlaganji 
v ukrepe in prenove, katerih namen je 
povečanje energetske učinkovitosti, na 
primer v stanovanjskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 36
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice in regije, naj 
podpirajo pobude izobraževanja na 
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akademski in obrtniški ravni na področju 
obnovljivih virov energije, na primer tako, 
da uvedejo okoljske študijske programe in 
oblikujejo nove programe vajeništva (npr. 
instalater solarnih sistemov);

Or. de

Predlog spremembe 37
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je leta 2009 Komisija 
izračunala, da bi se z uresničitvijo njenih 
ciljev glede energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ustvarilo približno 2,8 
milijona delovnih mest, poleg tega bi se do 
leta 2030 ustvarila še skupna dodana 
vrednost v višini približno 1,1 % BDP; 
poudarja, da Evropski svet za obnovljive 
vire energije ocenjuje, da bi se, če bi se do 
leta 2030 45 % energije proizvedlo iz 
obnovljivih virov, ustvarilo 4,4 milijona 
delovnih mest, in da bi, če bi evropski 
energetski sistem do leta 2050 v celoti 
temeljil na obnovljivih virih, sektor 
zaposloval 6,1 milijona ljudi;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 38
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je leta 2009 Komisija 
izračunala, da bi se z uresničitvijo njenih 

črtano
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ciljev glede energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ustvarilo približno 2,8 
milijona delovnih mest, poleg tega bi se do 
leta 2030 ustvarila še skupna dodana 
vrednost v višini približno 1,1 % BDP; 
poudarja, da Evropski svet za obnovljive 
vire energije ocenjuje, da bi se, če bi se do 
leta 2030 45 % energije proizvedlo iz 
obnovljivih virov, ustvarilo 4,4 milijona 
delovnih mest, in da bi, če bi evropski 
energetski sistem do leta 2050 v celoti 
temeljil na obnovljivih virih, sektor 
zaposloval 6,1 milijona ljudi;

Or. pl

Predlog spremembe 39
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je leta 2009 Komisija 
izračunala, da bi se z uresničitvijo njenih 
ciljev glede energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ustvarilo približno 2,8 
milijona delovnih mest, poleg tega bi se do 
leta 2030 ustvarila še skupna dodana 
vrednost v višini približno 1,1 % BDP;
poudarja, da Evropski svet za obnovljive 
vire energije ocenjuje, da bi se, če bi se do 
leta 2030 45 % energije proizvedlo iz 
obnovljivih virov, ustvarilo 4,4 milijona 
delovnih mest, in da bi, če bi evropski 
energetski sistem do leta 2050 v celoti 
temeljil na obnovljivih virih, sektor 
zaposloval 6,1 milijona ljudi;

13. ugotavlja, da je leta 2009 Komisija 
izračunala, da bi se z uresničitvijo njenih 
ciljev glede energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ustvarilo približno 2,8 
milijona delovnih mest, poleg tega bi se do 
leta 2030 ustvarila še skupna dodana 
vrednost v višini približno 1,1 % BDP;

Or. en

Predlog spremembe 40
Markus Pieper
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate;

14. poziva vse regije, naj upoštevajo, da je 
mogoče številna nova lokalna delovna 
mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate;

Or. de

Predlog spremembe 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate;

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate, da se 
tako prepreči morebitno pomanjkanje 
specializirane delovne sile in omogoči 
prilagajanje potrebam, nastalim zaradi 
pojava novih poklicev na zadevnih 
področjih;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Justina Vitkauskaite Bernard
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate;

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo, 
pametno infrastrukturo in storitve, na 
primer za nove obrate;

Or. en

Predlog spremembe 43
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vse regije, naj vlagajo v znanja 
in spretnosti ter usposabljanje za ta nova 
delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, 
da je mogoče številna nova lokalna 
delovna mesta ustvariti tudi v storitvah 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, prometnem sektorju in 
sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo 
in storitve, na primer za nove obrate;

14. poziva regije, naj razmislijo o 
naložbah v znanja in spretnosti ter 
usposabljanje za ta nova delovna mesta, ob 
tem pa naj upoštevajo, da je mogoče 
številna nova lokalna delovna mesta 
ustvariti tudi v storitvah informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, prometnem 
sektorju in sektorjih, ki zagotavljajo 
pametno opremo in storitve, na primer za 
nove obrate;

Or. en

Predlog spremembe 44
Elisabeth Schroedter

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

14a. poudarja, da lahko regije, ki uspešno 
uporabljajo pametni energetski sistem, na 
svojem ozemlju ustvarijo nova delovna 
mesta v obliki specializiranih usposabljanj 
z ustanavljanjem tehničnih univerz in 
visokih šol, specializiranih za to področje; 
poziva regije, naj sodelujejo pri pametni 
specializaciji, in pozdravlja sheme, v 
katerih se znanje izmenjuje med regijami 
in prek meja;

Or. en

Predlog spremembe 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da lahko javne naložbe v 
pametne energetske sisteme, tudi prek 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, spodbujajo lokalne in trajnostne 
zaposlitvene priložnosti ter dolgoročno 
koristijo regijam, poleg tega se lahko 
uporabljajo kot instrument za 
premagovanje gospodarskih izzivov, zlasti 
v regijah držav, ki jih je prizadela kriza;

15. poudarja, da lahko javne naložbe v 
pametne energetske sisteme, tudi prek 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, spodbujajo lokalne in trajnostne 
zaposlitvene priložnosti, ustvarjajo 
sinergijske učinke in spodbujevalne 
učinke na zaposlovanje ter dolgoročno 
koristijo regijam na ekonomskem,
socialnem in okoljskem področju, poleg 
tega pa se lahko uporabljajo kot instrument 
za premagovanje gospodarskih izzivov, 
zlasti v regijah držav, ki jih je prizadela 
kriza;

Or. en

Predlog spremembe 46
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj sodeluje z 
državami članicami pri ukrepih za 
fiskalno prilagoditev, zlasti prek socialnih 
in zelenih inovativnih načrtov, na primer 
tistih, zasnovanih na pametnih omrežjih;

Or. en

Predlog spremembe 47
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da raziskave najboljših praks 
in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni 
pametni energetski sistemi pogosto rezultat 
lokalnega lastništva v rokah posameznih 
državljanov, zadruge, lokalne skupnosti ali 
kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da 
tovrstna lastništva povečujejo sprejemanje 
naložb v vse elemente pametnih 
energetskih sistemov; priporoča, da se
državljani vključijo v vse stopnje razvoja 
pametnega energetskega sistema;

16. poudarja, da raziskave najboljših praks 
in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni 
pametni energetski sistemi pogosto rezultat 
lokalnega lastništva v rokah posameznih 
državljanov, zadruge, lokalne skupnosti ali 
kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da 
tovrstna lastništva povečujejo sprejemanje 
naložb v vse elemente pametnih 
energetskih sistemov; poudarja, da je treba 
državljane bolje obveščati in jih 
spodbujati, na primer z mehanizmi za 
dinamično oblikovanje cen in ustreznimi 
orodji informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da bi se lahko vključili v vse 
stopnje razvoja pametnega energetskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 48
Justina Vitkauskaite Bernard
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da raziskave najboljših praks 
in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni 
pametni energetski sistemi pogosto rezultat 
lokalnega lastništva v rokah posameznih 
državljanov, zadruge, lokalne skupnosti ali 
kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da 
tovrstna lastništva povečujejo sprejemanje 
naložb v vse elemente pametnih 
energetskih sistemov; priporoča, da se 
državljani vključijo v vse stopnje razvoja 
pametnega energetskega sistema;

16. poudarja, da raziskave najboljših praks 
in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni 
pametni energetski sistemi pogosto rezultat 
lokalnega lastništva v rokah posameznih 
državljanov, zadruge, lokalne skupnosti ali 
kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da 
tovrstna lastništva povečujejo sprejemanje 
naložb v vse elemente pametnih 
energetskih sistemov; priporoča, da se 
državljani vključijo v vse stopnje
razširjanja pametne energetske 
infrastrukture, proizvodnje in načrtovanja 
energije in omrežij ter vse stopnje razvoja 
pametnega energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj odstrani ovire za 
lokalno lastništvo v obstoječi zakonodaji 
EU, zlasti v pravilih glede državne pomoči;
poziva države članice, naj podpirajo 
možnosti za oddajo lokalne energije v 
omrežje in deljenje lokalne energije, ne 
samo dvosmerno med omrežjem in 
končnim uporabnikom, temveč tudi 
čezmejno in med enotami končnih 
uporabnikov, ter spodbujajo lokalna 
lastništva proizvodnje energije in deljenje 
lokalno proizvedene energije;

17. poziva Komisijo, naj odstrani ovire ter 
regulativne in pravne prepreke za lokalno 
lastništvo v obstoječi zakonodaji EU, zlasti 
v pravilih glede državne pomoči; poziva 
države članice, naj podpirajo možnosti za 
oddajo lokalne energije v omrežje in 
deljenje lokalne energije, ne samo 
dvosmerno med omrežjem in končnim 
uporabnikom, temveč tudi čezmejno in 
med enotami končnih uporabnikov, ter 
spodbujajo lokalna lastništva proizvodnje 
energije in deljenje lokalno proizvedene 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da bo pametni energetski 
sistem deloval z velikimi količinami 
osebnih podatkov in številnim profili, zato 
bo pomenil veliko tveganje za kršitve 
varnosti podatkov; opaža pomisleke zlasti 
v zvezi s koristmi pametnih števcev za 
potrošnike ter poziva k podrobnejši oceni 
tega področja in nadaljnji raziskavi varstva 
in zasebnosti podatkov pri pametnih 
števcih; zato poudarja, da je treba osebne 
podatke brez izjeme varovati, da so 
zaščiteni in zavarovani;

19. poudarja, da bo pametni energetski 
sistem deloval z velikimi količinami 
osebnih podatkov in številnimi profili, zato 
bo pomenil veliko tveganje za kršitve 
varnosti podatkov; opaža pomisleke zlasti 
v zvezi s koristmi pametnih števcev za 
potrošnike ter poziva k podrobnejši oceni 
tega področja in nadaljnji raziskavi varstva 
in zasebnosti podatkov pri pametnih 
števcih;

(Ali je to v pristojnosti odbora REGI?)

Or. de

Predlog spremembe 51
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da bo pametni energetski 
sistem deloval z velikimi količinami 
osebnih podatkov in številnim profili, zato 
bo pomenil veliko tveganje za kršitve 
varnosti podatkov; opaža pomisleke zlasti 
v zvezi s koristmi pametnih števcev za 
potrošnike ter poziva k podrobnejši oceni 
tega področja in nadaljnji raziskavi varstva 
in zasebnosti podatkov pri pametnih 
števcih; zato poudarja, da je treba osebne 
podatke brez izjeme varovati, da so 

19. poudarja, da bo pametni energetski 
sistem deloval z velikimi količinami 
osebnih podatkov in številnimi profili, zato 
bo pomenil veliko tveganje za kršitve 
varnosti podatkov; opaža pomisleke zlasti 
v zvezi s kibernetsko varnostjo sistemov 
pametnih omrežij in koristmi pametnih 
števcev za potrošnike ter poziva k 
podrobnejši oceni tega področja in 
nadaljnji raziskavi varstva in zasebnosti 
podatkov pri pametnih števcih; zato 
poudarja, da je treba osebne podatke brez 
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zaščiteni in zavarovani; izjeme varovati, da so zaščiteni in 
zavarovani, v strategije za uveljavljanje 
pametnih omrežij pa je treba vključiti 
kibernetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 52
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je treba oblikovati 
standarde za zbiranje podatkov za 
pametne energetske sisteme, da bi 
zagotovili, da se prenašajo le ustrezni 
podatki, da se ti posredujejo tretjim 
osebam in da se ohrani pravica strank do 
vpogleda v zbrane podatke in izbrisa 
podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 53
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo uredba o varstvu podatkov 
okrepljena in nemudoma sprejeta; poziva 
Komisijo, naj razvije trdne smernice za 
zbiranje podatkov, zmanjšanje količine 
podatkov ter prenos in varnost podatkov 
znotraj pametnega energetskega sistema; 
poudarja, da se smejo osebni podatki 
obdelovati samo za točno določen namen 
zagotavljanja oskrbe z energijo in samo v 

črtano
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obsegu, ki je nujno potreben, ter da se 
osebni podatki ne smejo uporabljati za 
diskriminatorno določanje cen;

(Ali je to v pristojnosti odbora REGI?)

Or. de

Predlog spremembe 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo uredba o varstvu podatkov 
okrepljena in nemudoma sprejeta; poziva 
Komisijo, naj razvije trdne smernice za 
zbiranje podatkov, zmanjšanje količine 
podatkov ter prenos in varnost podatkov 
znotraj pametnega energetskega sistema;
poudarja, da se smejo osebni podatki 
obdelovati samo za točno določen namen 
zagotavljanja oskrbe z energijo in samo v 
obsegu, ki je nujno potreben, ter da se 
osebni podatki ne smejo uporabljati za 
diskriminatorno določanje cen;

20. poziva države članice, naj zagotovijo
dostopne informacije za potrošnike in 
jasne smernice za prenos in varnost 
podatkov ter hkrati zagotovijo, da bo 
uredba o varstvu podatkov okrepljena in 
nemudoma sprejeta; poziva Komisijo, naj 
razvije trdne smernice za zbiranje 
podatkov, zmanjšanje količine podatkov ter 
prenos in varnost podatkov znotraj 
pametnega energetskega sistema; poudarja, 
da se smejo osebni podatki obdelovati 
samo za točno določen namen 
zagotavljanja oskrbe z energijo in samo v 
obsegu, ki je nujno potreben, ter da se 
osebni podatki ne smejo uporabljati za 
diskriminatorno določanje cen;

Or. en

Predlog spremembe 55
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba izboljšati predpise 
o varstvu in zasebnosti podatkov ter 

21. poudarja, da je treba izboljšati predpise 
o varstvu in zasebnosti podatkov ter 
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njihovo izvajanje, ko so pametni merilni 
sistemi nameščeni; poudarja, da je 
zagotavljanje varstva in zasebnosti 
podatkov za vse posameznike in 
gospodinjstva, povezane z omrežjem, 
nujno potrebno za delovanje in uporabo 
pametnih omrežij; poudarja, da se smejo 
zbrani podatki uporabljati samo za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo;
poziva države članice, naj okrepijo pravila 
o varstvu podatkov in zagovarjajo pravice 
posameznikov na tem področju;

njihovo izvajanje, ko so pametni merilni 
sistemi nameščeni; poudarja, da je 
zagotavljanje varstva in zasebnosti 
podatkov za vse posameznike in 
gospodinjstva, povezane z omrežjem, 
nujno potrebno za delovanje in uporabo 
pametnih omrežij; poudarja, da se smejo 
zbrani podatki uporabljati samo za
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo;
poziva države članice, naj izvajajo pravila 
o varstvu podatkov in zagovarjajo pravice 
posameznikov na tem področju; poudarja, 
da morajo državljani ohraniti lastništvo 
nad svojimi podatki in imeti popoln 
nadzor nad tem, komu dovolijo dostop do 
njih;

Or. en

Predlog spremembe 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba izboljšati predpise 
o varstvu in zasebnosti podatkov ter 
njihovo izvajanje, ko so pametni merilni 
sistemi nameščeni; poudarja, da je 
zagotavljanje varstva in zasebnosti 
podatkov za vse posameznike in 
gospodinjstva, povezane z omrežjem, 
nujno potrebno za delovanje in uporabo 
pametnih omrežij; poudarja, da se smejo 
zbrani podatki uporabljati samo za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo;
poziva države članice, naj okrepijo pravila 
o varstvu podatkov in zagovarjajo pravice 
posameznikov na tem področju;

21. poudarja, da je treba izboljšati predpise 
o varstvu in zasebnosti podatkov ter 
njihovo izvajanje, ko so pametni merilni 
sistemi nameščeni; poudarja, da je 
zagotavljanje varstva in zasebnosti 
podatkov za vse posameznike in 
gospodinjstva, povezane z omrežjem, 
nujno potrebno za delovanje in uporabo 
pametnih omrežij; poudarja, da se smejo 
zbrani podatki uporabljati samo za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo;
poziva države članice, naj izvajajo pravila 
o varstvu podatkov ter hkrati ohranjajo in
razvijajo sinergije v celotnih 
telekomunikacijskih in energetskih 
omrežjih in zagovarjajo pravice 
posameznikov na tem področju;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
se osredotočijo na raziskave, razvoj in 
naložbe v zvezi z naprednimi orodji za 
zagotavljanje anonimnosti ter naj ob tem 
upoštevajo pomembnost anonimiziranja 
osebnih podatkov, da se poveča 
sprejemanje pametnih energetskih 
sistemov v javnosti;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 58
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da morajo v skladu z novimi 
predpisi glede evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za obdobje 2014–
2020 države članice sredstva iz teh skladov 
usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno 
in vključujočo Evropo; pozdravlja 
določitev minimalnega deleža, ki ga 
morajo regije usmeriti – in sicer glede na 
njihovo raven gospodarske razvitosti do
20 % sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – v proizvodnjo in 
distribucijo energije iz obnovljivih virov, 
energetsko učinkovitost in pametna 
omrežja na ravni distribucije; poudarja, da 
tudi Kohezijski sklad dovoljuje naložbe na 
tem področju, in poziva države članice, naj 
čim bolje izkoristijo to novo priložnost;

23. poudarja, da morajo v skladu z novimi 
predpisi glede evropskih strukturnih in
investicijskih skladov za obdobje 2014–
2020 države članice sredstva iz teh skladov 
usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno 
in vključujočo Evropo; pozdravlja 
določitev minimalnega deleža, ki ga 
morajo regije usmeriti – in sicer glede na 
njihovo raven gospodarske razvitosti vsaj
20 % sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – v proizvodnjo in 
distribucijo energije iz obnovljivih virov, 
energetsko učinkovitost, soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter 
nizkoogljične strategije, s posebnim 
poudarkom na mestnih območjih, in
pametna omrežja na ravni distribucije;
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poudarja, da tudi Kohezijski sklad 
dovoljuje naložbe na tem področju, in 
poziva države članice, naj čim bolje 
izkoristijo to novo priložnost; poudarja, da 
je mogoče Evropski sklad za regionalni 
razvoj pri naložbah, za katere ne velja 
obvezna tematska osredotočenost, 
uporabiti tudi za podporo razvoju 
pametnih sistemov za distribucijo, za 
shranjevanje in prenos energije ter za 
vključitev porazdeljene proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov;

Or. pl

Predlog spremembe 59
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da morajo v skladu z novimi 
predpisi glede evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za obdobje 2014–
2020 države članice sredstva iz teh skladov 
usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno 
in vključujočo Evropo; pozdravlja 
določitev minimalnega deleža, ki ga
morajo regije usmeriti – in sicer glede na 
njihovo raven gospodarske razvitosti do 
20 % sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – v proizvodnjo in 
distribucijo energije iz obnovljivih virov, 
energetsko učinkovitost in pametna 
omrežja na ravni distribucije; poudarja, da 
tudi Kohezijski sklad dovoljuje naložbe na 
tem področju, in poziva države članice, naj 
čim bolje izkoristijo to novo priložnost;

23. poudarja, da morajo v skladu z novimi 
predpisi glede evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za obdobje 2014–
2020 države članice sredstva iz teh skladov 
usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno 
in vključujočo Evropo; ugotavlja, da bo 
določen minimalni delež, ki bi ga morale
regije usmeriti – in sicer glede na njihovo 
raven gospodarske razvitosti do 20 % 
sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj – v prihranke energije, energetsko 
učinkovitost in pametna omrežja na ravni 
distribucije; poudarja, da tudi Kohezijski 
sklad dovoljuje naložbe na tem področju; 
poziva države članice, naj čim bolje 
izkoristijo to novo priložnost;

Or. en

Predlog spremembe 60
Markus Pieper
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. priporoča, da se podpora za pametna 
omrežja na ravni distribucije ne vključi v 
državno pomoč; poudarja, da nov predlog 
reforme državne pomoči za energijo ne bi 
smel negativno vplivati na uveljavljanje 
pametnih omrežij in energije iz 
obnovljivih virov; s tem v zvezi poziva 
Komisijo, naj ne uvede tehnološko 
nevtralnega sistema zbiranja ponudb, saj 
bo s tem večinoma izključila majhne 
decentralizirane projekte, kar bo oviralo 
inovacije in individualne pristope 
posameznih regij;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 61
Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v izoblikovanje 
pametnih omrežij v geografsko najbolj 
prikrajšanih regijah, kot so otoki, saj 
imajo takšna območja dodatne stroške pri 
oskrbi z energijo, in obenem poudarja, da 
je pametna omrežja lažje izoblikovati na 
majhnih območjih z manj prebivalci;

Or. it

Predlog spremembe 62
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je interoperabilnost 
bistvenega pomena za pametno 
infrastrukturo, saj regulativna negotovost 
in različni standardi upočasnjujejo njeno 
širjenje; zato poziva k večjemu 
sodelovanju med različnimi evropskimi 
organizacijami za tehnične standarde;
poudarja, da so za izboljšanje 
interoperabilnosti potrebni odprti standardi;

27. poudarja, da je interoperabilnost 
bistvenega pomena za pametno 
infrastrukturo, saj regulativna negotovost 
in različni standardi upočasnjujejo njeno 
širjenje; zato poziva k večjemu 
sodelovanju med različnimi evropskimi 
organizacijami za tehnične standarde;
poudarja, da so za izboljšanje 
interoperabilnosti ter pospešitev razvoja in 
uveljavitve tehnologije potrebni odprti 
standardi;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. opozarja, da je Parlament že sprejel 
poročila o vlogi kohezijske politike EU in 
njenih akterjev pri izvajanju nove 
evropske energetske politike ter o 
izvajanju in vplivu ukrepov za doseganje 
energetske učinkovitosti v okviru 
kohezijske politike, v katerih je že 
obravnaval številna zgoraj navedena 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 64
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. opozarja na pobude, ki jih izvaja 
Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (EIT) v okviru skupnosti 
znanja in inovacij za trajnostno energijo 
(KIC InnoEnergy), ki deluje na področju 
raziskav in razvoja v zvezi s pametnimi 
omrežji in usposabljanjem strokovnjakov 
v tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 65
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. opozarja na pomen tematske 
osredotočenosti z namenom prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo, za kar si 
prizadevajo evropski strukturni in 
investicijski skladi in zaradi česar bo 20 % 
teh finančnih sredstev vloženih v 
energetski prehod z velikim poudarkom 
na pametnih omrežjih;

Or. en

Predlog spremembe 66
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29c. poudarja pomen pobud, na primer 
Konvencije županov kot glavnega 
evropskega gibanja, ki združuje lokalne in 
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regionalne organe v boju proti podnebnim 
spremembam. Ta pobuda temelji na 
prostovoljni zavezi podpisnikov, da bodo 
izpolnili in presegli cilj EU o 20-
odstotnem zmanjšanju CO2 z večjo 
energetsko učinkovitostjo in razvojem 
obnovljivih virov energije, s čimer 
potrjujejo in podpirajo prizadevanja 
lokalnih organov pri izvajanju trajnostnih 
energetskih politik; poudarja, da imajo 
lokalne vlade ključno vlogo pri blaženju 
učinkov podnebnih sprememb, in sicer še 
toliko bolj ob upoštevanju dejstva, da je 
80 % porabe energije in emisij CO2
povezanih z dejavnostmi v mestih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29d. poudarja pomen regij s pametno 
specializacijo na področju energije, kot je 
„Energetska dolina“ na Nizozemskem, 
kjer so javni in zasebni partnerji združili 
moči pri iskanju priložnosti za regionalno 
rast v energetskem sektorju;

Or. en


