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Predlog spremembe 1
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja energetski načrt za leto 2050, 
ki ga je pripravila Komisija, in njegov cilj 
zagotavljanja enakega in splošnega dostopa 
do energije za vse evropske državljane;

1. pozdravlja energetski načrt za leto 2050, 
ki ga je pripravila Komisija, in njegov cilj 
zagotavljanja enakega in splošnega dostopa 
do trajnostne oskrbe z energijo za vse 
evropske državljane;

Or. en

Predlog spremembe 2
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije;

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije; podpira 
priporočilo svetovalne skupine za 
energetski načrt, naj se izrecno 
obravnavajo morebitni kompromisi med 
zmanjševanjem emisij ogljika, 
zanesljivostjo oskrbe in konkurenčnostjo v 
vseh scenarijih ter zagotavlja njihova 
preglednost;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije;

2. poudarja, da se je treba v enaki meri 
posvetiti izvajanju podnebnih ciljev ter
potrebi po trajnostni in konkurenčni rasti 
ter zanesljivosti oskrbe z energijo v 
regijah; v zvezi s tem globoko obžaluje, da 
načrt temelji le na scenarijih za celotno EU 
ter ne predstavlja učinka izbranih politik na 
posamezne države članice in njihove 
regije; močno spodbuja zamisel 
vključevanja sklepov delovnega 
dokumenta Komisije „Regije 2020 –
ocena prihodnjih izzivov za regije EU“ o 
pomembnosti upoštevanja potenciala 
najbolj oddaljenih regij na področju 
oskrbe z energijo v prihodnjih letih;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije;

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije, saj je njihovo 
vključevanje na vseh stopnjah in pri vseh 
postopkih izvajanja bistveno za 
ohranjanje teritorialne kohezije;
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Or. pt

Predlog spremembe 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU ter ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije;

2. poudarja, da je treba vzpostaviti 
ravnovesje med izvajanjem podnebnih 
ciljev ter potrebo po trajnostni in 
konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z 
energijo v regijah; v zvezi s tem globoko 
obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih 
za celotno EU, da ne predstavlja učinka 
izbranih politik na posamezne države 
članice in njihove regije ter ne upošteva 
posebnih okoliščin na lokalni in 
regionalni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da morajo vsi prihodnji ukrepi 
na področju energije vključevati pravično 
porazdelitev bremena med evropskimi 

3. poudarja, da morajo vsi prihodnji ukrepi 
na področju energije vključevati pravično 
porazdelitev bremena med evropskimi 
regijami, ob upoštevanju njihovih 
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regijami; posebnih okoliščin;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam, v katerih je premog 
prevladujoči vir energije in/ali v katerih sta 
proizvodnja premoga in proizvodnja 
električne energije iz premoga ključna vira 
zaposlovanja v regiji; meni, da bodo
potrebni dodatni socialni ukrepi, ki jih bo 
podprla EU, če naj prebivalstvo teh regij
sprejme energetski načrt za leto 2050;

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam, v katerih je premog še 
vedno prevladujoči vir energije in/ali v 
katerih sta proizvodnja premoga in 
proizvodnja električne energije iz premoga 
ključna vira zaposlovanja v regiji; meni, da
so potrebni dodatni socialni ukrepi, ki jih
bo podprla EU, da bi se regionalni trgi 
dela lahko prilagodili zelenim delovnim 
mestom in programom usposabljanja ter 
da bi prebivalstvo teh regij tako sprejelo
scenarije energetskega načrta za leto 2050;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam, v katerih je premog 
prevladujoči vir energije in/ali v katerih sta 
proizvodnja premoga in proizvodnja 
električne energije iz premoga ključna vira 
zaposlovanja v regiji; meni, da bodo 
potrebni dodatni socialni ukrepi, ki jih bo 
podprla EU, če naj prebivalstvo teh regij

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam, v katerih je premog
trenutno prevladujoči vir energije in/ali v 
katerih sta proizvodnja premoga in 
proizvodnja električne energije iz premoga 
ključna vira zaposlovanja v regiji; meni, da
morajo države članice sprejeti dodatne 
socialne ukrepe s trdno podporo EU, če 
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sprejme energetski načrt za leto 2050; naj scenariji energetskega načrta za leto 
2050 ne prizadenejo prebivalstva teh regij;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam, v katerih je premog
prevladujoči vir energije in/ali v katerih sta
proizvodnja premoga in proizvodnja 
električne energije iz premoga ključna vira 
zaposlovanja v regiji; meni, da bodo 
potrebni dodatni socialni ukrepi, ki jih bo 
podprla EU, če naj prebivalstvo teh regij 
sprejme energetski načrt za leto 2050;

4. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti spodbujanju obnovljivih virov 
energije in prihrankov energije v skladu z 
doseganjem cilja 20-odstotnega povečanja 
energetske učinkovitosti do leta 2020 ter 
določitvi zavezujočih vmesnih ciljev za 
leti 2030 in 2040, da bi do leta 2050 
dosegli 40 %, tudi v regijah, v katerih je 
premog trenutno prevladujoči vir energije 
in/ali v katerih se izvajata proizvodnja 
premoga in proizvodnja električne energije 
iz premoga;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da večina scenarijev iz 
energetskega načrta ne bo izvedljivih brez 
razvoja lokalnih in regionalnih pametnih 
distribucijskih omrežij za električno 
energijo in plin; meni, da bi morala Unija 
poleg čezmejnih projektov sprejeti tudi 
ukrepe, ki bi podprli vzpostavitev ali 
prenovo lokalnih omrežij in zlasti dostop 

6. poudarja, da večina scenarijev iz 
energetskega načrta ne bo izvedljivih brez 
razvoja lokalnih in regionalnih pametnih 
distribucijskih omrežij za električno 
energijo, plin in zlasti obnovljive vire 
energije; meni, da bi morala Unija poleg 
čezmejnih projektov sprejeti tudi ukrepe, ki 
bi podprli vzpostavitev ali prenovo 
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zaščitenih potrošnikov; lokalnih omrežij in zlasti dostop zaščitenih 
potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da večina scenarijev iz 
energetskega načrta ne bo izvedljivih brez
razvoja lokalnih in regionalnih pametnih 
distribucijskih omrežij za električno 
energijo in plin; meni, da bi morala Unija 
poleg čezmejnih projektov sprejeti tudi 
ukrepe, ki bi podprli vzpostavitev ali 
prenovo lokalnih omrežij in zlasti dostop 
zaščitenih potrošnikov;

6. poudarja, da večina scenarijev iz 
energetskega načrta ne bo izvedljivih brez
večje povezljivosti in izkoriščanja 
celotnega potenciala decentralizirane 
proizvodnje energije in proizvodnje 
energije v mikro obsegu ter pametne 
energetske infrastrukture v vseh 
evropskih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe z energijo nameniti 
posebno pozornost regijam na zunanjih 
mejah EU s podpiranjem povezovanja v 
mrežo in razvoja novih energetskih 
infrastruktur v sodelovanju s sosednjimi 
državami;

Or. ro
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Predlog spremembe 13
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. trenutno gospodarsko stanje 
izpostavlja potrebo po sprejetju celovitega 
pristopa v energetiki, pri čemer je treba 
upoštevati gospodarske, okoljske in 
družbene vidike. Bistveno je, da se 
upoštevajo koristni in škodljivi stranski 
učinki pri izvajanju dela, ki je potrebno za 
zagotovitev, da bodo vsi evropski 
državljani na srednji in dolgi rok imeli 
dostop do zanesljive, trajnostne in 
cenovno dostopne energije;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije; meni, 
da bi EU morala na podlagi takšne 
specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev 
na ravni EU namesto nacionalnih ciljev.

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva regije, naj razvijejo in izvajajo
energetske strategije ter razmislijo o 
vključitvi področja energije v raziskovalne 
in inovacijske strategije za pametno 
specializacijo; meni, da bi EU morala na 
podlagi takšne specializacije preiti na 
merjenje uresničevanja evropskih 
energetskih ciljev na ravni EU namesto 
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nacionalnih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 15
Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije; meni, 
da bi EU morala na podlagi takšne 
specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev 
na ravni EU namesto nacionalnih ciljev.

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050;
opozarja, da ima proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov še zlasti ključno vlogo 
pri razvoju in zaposlovanju na podeželju; 
zato poziva Komisijo, naj sprejme 
strategijo regionalne energetske 
specializacije; meni, da bi EU morala na 
podlagi takšne specializacije preiti na 
merjenje uresničevanja evropskih 
energetskih ciljev na ravni EU namesto 
nacionalnih ciljev.

Or. fi

Predlog spremembe 16
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
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možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije; meni, 
da bi EU morala na podlagi takšne 
specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev 
na ravni EU namesto nacionalnih ciljev.

možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala trajnostne
energetske vire, ki lahko izpolnijo cilje 
energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije;

Or. en

Predlog spremembe 17
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; meni, da 
bi morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, 
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije; meni, 
da bi EU morala na podlagi takšne 
specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev 
na ravni EU namesto nacionalnih ciljev.

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih 
pogojev ni mogoče uporabiti enake 
energetske politike za vse regije; ne glede 
na merila za skupne ukrepe meni, da bi 
morala imeti vsaka evropska regija 
možnost izvajanja lastnega načrta, ki je 
prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu,
v skladu s katerim bi razvijala energetske 
vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo 
cilje energetskega načrta za leto 2050; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme strategijo 
regionalne energetske specializacije; meni, 
da bi EU morala na podlagi takšne 
specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev 
na ravni EU namesto nacionalnih ciljev; 
poziva k upoštevanju posebne narave regij 
s posebnimi geografskimi pogoji, kot 
določa Pogodba o EU.

Or. es

Predlog spremembe 18
Lena Kolarska-Bobińska
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Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. obžaluje, da Komisija ni izvedla 
priporočil svetovalne skupine za 
energetski načrt 2050, ki izvaja 
medsebojne preglede; poziva Komisijo, 
naj izda posodobljeno različico 
energetskega načrta, ki upošteva 
priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 19
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opozarja, da je regionalna razsežnost 
izziva, ki ga zastavlja energija, močno 
odvisna od nacionalnih odločitev v zvezi z 
mešanico energetskih virov in energetsko 
politiko; ugotavlja, da sta zahodna in 
severna Evropa bolje pripravljeni na 
obvladovanje energetskih izzivov, ki jih 
prinašajo prihodnja leta, kot obrobne 
regije; poudarja, da mora Evropska unija 
vzpostaviti pristno skupno energetsko 
politiko, ki bo zagotavljala delovanje 
notranjega trga ter zanesljivo oskrbo z 
energijo v vseh regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. čeprav podpira globalni sporazum o 
podnebnih spremembah, obžaluje, da 
načrt ne predvideva scenarija za primer, 
če sporazum ne bo sprejet; poudarja 
tveganje selitve virov CO2 v evropski težki 
industriji ter njen učinek na regionalni 
razvoj in socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo, naj predstavi predlog 
o možnih načinih povečanja učinkovitosti 
pri uvajanju obnovljivih virov energije 
znotraj EU in njenih regij, ob hkratnem 
prizadevanju za sistem vseevropskih 
skupnih spodbud za obnovljive vire 
energije, ki bi omogočil uvedbo 
posameznih vrst obnovljivih virov energije 
v regijah EU, kjer so stroškovno najbolj 
učinkoviti, in posledično nižje cene 
električne energije; je prepričan, da bi se 
lahko srednjeročno oblikovale regionalne 
skupine trgov z obnovljivimi viri energije;

Or. en


