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Predlog spremembe 1
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
inovacije in trajnostno rast v regijah EU; 
zagotovilo bo tudi raznolikost oskrbe z 
energijo ter prispevalo k zanesljivi oskrbi z 
energijo in ustvarjanju novih delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 2
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
inovacije in trajnostno rast v regijah EU ter
povečalo konkurenčnost in ustvarjalo 
delovna mesta;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 1



PE504.185v01-00 4/46 AM\925382SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
inovacije in trajnostno rast v regijah EU ter 
ustvarjalo delovna mesta; poleg tega se bo 
zaradi njega zmanjšala odvisnost Evrope 
od energije iz konvencionalnih virov, saj ji 
bo zagotovilo varno, neodvisno in 
raznoliko oskrbo z energijo z nizkimi 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo 
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljive vire 
energije in druge vire energije z nizkimi 
emisijami ter njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
inovacije in trajnostno rast v regijah EU ter 
ustvarjalo delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
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trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

inovacije, socialno zbliževanje regij in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 6
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski in socialni razvoj, 
inovacije in trajnostno rast, ustvarjanje 
delovnih mest, teritorialno kohezijo in 
manjšo energetsko revščino v regijah EU 
ter izboljšalo zdravje in dobro počutje 
ljudi;

Or. fr

Predlog spremembe 7
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljivo
energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in 
trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo 
delovna mesta;

1. zatrjuje, da bo vlaganje v energijo iz 
obnovljivih virov in njihovo izkoriščanje 
spodbujalo gospodarski razvoj, nove 
inovacije in tehnologijo ter trajnostno rast 
v regijah EU, kakor tudi ustvarjalo
stabilna delovna mesta, zlasti v malih in 
srednjih podjetjih na ozemlju EU, ter tako 
prispevalo k razvoju in odpravi posebnih 
socialnih in geografskih ranljivosti;

Or. es
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Predlog spremembe 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o vlogi 
kohezijske politike EU pri izvajanju nove 
evropske energetske politike,
(To navedbo sklicevanja je treba vstaviti 
pred prvim odstavkom.)

Or. en

Predlog spremembe 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 10
Younous Omarjee

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

1a. ugotavlja, da je bilo v sektorju energije 
iz obnovljivih virov ustvarjenih skoraj pol 
milijona delovnih mest in da bi lahko 
intenzivnejši razvoj tega sektorja v 
obdobju do leta 2030 ustvaril dodatne 
3 milijone delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 11
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj še naprej 
spodbujajo vlaganje v obnovljive vire 
energije in energetsko zbliževanje, ter 
obžaluje vedno pogostejše ukinjanje 
spodbud za obnovljive vire energije v 
korist drugih, okoljsko in socialno-
ekonomsko manj trajnostnih virov 
energije;

Or. es

Predlog spremembe 12
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
obnovljive energije na širši evropski ravni;
pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se 
vložek kohezijske in regionalne politike, 
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uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča;
meni, da je zlasti pomembno, da se politika 
Komisije drži smeri, ki bo v prihodnjem 
obdobju omogočila večjo stopnjo 
financiranja, skladno z večjim deležem 
financiranja, namenjenim projektom 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
obnovljive energije na širši evropski ravni;
pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 
uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se 
vložek kohezijske in regionalne politike, 
namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča;
meni, da je zlasti pomembno, da se
evropska politika drži smeri, ki bo v 
prihodnjem obdobju omogočila večjo 
stopnjo financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje
obnovljive energije na širši evropski ravni;

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
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pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 
uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

evropski ravni ter na področju 
elektroenergetskih storitev in storitev 
transporta energije; pozdravlja dejstvo, da 
se vložek kohezijske in regionalne politike, 
namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča;
meni, da je zlasti pomembno, da se politika 
Komisije drži smeri, ki bo v prihodnjem 
obdobju omogočila večjo stopnjo 
financiranja;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
obnovljive energije na širši evropski ravni;
pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 
uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se 
vložek kohezijske in regionalne politike, 
namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča, 
da bi tako obnovljivi viri energije v polni 
meri prispevali k ciljem energetske 
politike EU in da bi se energetski cilji EU 
izvajali po vsej EU; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje
obnovljive energije na širši evropski ravni;
pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 
uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 
omogočila večjo stopnjo financiranja;

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se 
vložek kohezijske in regionalne politike, 
namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča;
meni, da je zlasti pomembno, da se politika 
Komisije drži smeri, ki bo v prihodnjem 
obdobju omogočila večjo stopnjo 
financiranja; meni, da je treba določiti 
ambiciozne in zavezujoče cilje na 
področju energije iz obnovljivih virov za 
obdobje po letu 2020 z namenom 
spodbujanja prehoda k izključni uporabi 
zelenih in obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 17
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje
obnovljive energije na širši evropski ravni;
pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske 
in regionalne politike, namenjen širjenju 
uporabe obnovljive energije, korak za 
korakom veča; meni, da je zlasti 
pomembno, da se politika Komisije drži 
smeri, ki bo v prihodnjem obdobju
omogočila večjo stopnjo financiranja;

2. meni, da ima regionalna politika EU 
vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na širši 
evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se 
vložek kohezijske in regionalne politike, 
namenjen širjenju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, korak za korakom veča;
meni, da je zlasti pomembno, da se politika 
Komisije drži smeri, ki bo omogočila večjo 
stopnjo financiranja in tako zagotovila 
zadostno financiranje Evropske unije za 
prihodnje obdobje 2014–2020;

Or. es
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Predlog spremembe 18
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da so za polno izkoriščanje 
prednosti obnovljivih virov energije 
potrebni tesno sodelovanje na področju 
energetske infrastrukture in dodatna 
evropska sredstva za nove tehnologije;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bo pametna uporaba sredstev 
Skupnosti za naslednje programsko 
obdobje 2014–2020 omogočila uresničitev 
cilja povečanja deleža obnovljivih virov 
energije na 20 % ter hkrati uresničitev 
ciljev trajnosti in konkurenčnosti v 
Evropski uniji;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da imajo lahko lokalni in 
regionalni organi pomembno vlogo pri 
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razvoju energije iz obnovljivih virov ter 
pri prehodu na nizkoogljično družbo;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. je seznanjen, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESSR) v veliki meri 
podpira obnovljive vire energije; kljub 
temu vztraja, da je znesek financiranja 
novih energetskih zmogljivosti iz ESRR 
precej nizek, zlasti kar zadeva podporo 
naložbam v energetska omrežja; poudarja 
potencial strukturnih skladov za 
posodobitev sedanje energetske 
infrastrukture in vzdrževanje dobro 
povezane evropske infrastrukture za 
vključitev obnovljivih virov energije na 
evropski energetski trg;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skupnih 
strateških okvirnih skladov pomembno
pomagala reševati izzive, povezane z 
obnovljivo energijo; želi opozoriti na 
pomen zasebnih – in zlasti evropskih –
naložb ter inovativnih finančnih 
instrumentov; ne da bi spregledal vlogo 

3. meni, da je zdaj treba predstaviti 
razloge za naložbe v regionalne prednosti 
na področju obnovljivih virov energije 
namesto naložb v fosilna goriva, čeprav so 
zagonski stroški prvih višji, in te naložbe 
povečati; vztraja, da bi vlaganja v okviru 
skladov skupnega strateškega okvira v 
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Obzorja 2020, hkrati poudarja, da so 
raziskovalni in razvojni projekti, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tisti, ki se izvajajo na lokalni ravni,
izrednega pomena za razvoj evropskega 
sektorja obnovljive energije in odzivanje na 
specifične ozemeljsko pogojene izzive;

veliki meri pomagala reševati izzive, 
povezane z energijo iz obnovljivih virov, s 
spodbujanjem celostne proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov, in sicer z 
vzpostavitvijo pametnih energetskih 
omrežij, prilagojenih obnovljivim virom 
energije, skladišč za shranjevanje 
energije, pametne energetske 
infrastrukture v gospodinjstvih in 
podjetjih ter obratov za soproizvodnjo 
toplote in energije; ne da bi spregledal
raziskovalne in razvojne projekte, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tiste, ki se izvajajo na lokalni ravni,
poudarja vlogo Obzorja 2020 pri razvoju
evropskega sektorja energije iz obnovljivih 
virov in odzivanju na specifične 
ozemeljsko pogojene izzive;

Or. en

Predlog spremembe 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skupnih 
strateških okvirnih skladov pomembno
pomagala reševati izzive, povezane z 
obnovljivo energijo; želi opozoriti na 
pomen zasebnih – in zlasti evropskih –
naložb ter inovativnih finančnih 
instrumentov; ne da bi spregledal vlogo 
Obzorja 2020, hkrati poudarja, da so 
raziskovalni in razvojni projekti, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tisti, ki se izvajajo na lokalni ravni,
izrednega pomena za razvoj evropskega 
sektorja obnovljive energije in odzivanje na 
specifične ozemeljsko pogojene izzive;

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skladov
skupnega strateškega okvira v veliki meri
pomagala reševati izzive, povezane z 
energijo iz obnovljivih virov; želi opozoriti 
na pomen zasebnih naložb ter inovativnih 
finančnih instrumentov; ne da bi spregledal
raziskovalne in razvojne projekte, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tiste, ki se izvajajo na lokalni ravni,
poudarja vlogo Obzorja 2020 pri razvoju
evropskega energetskega sektorja, 
vključno z obnovljivimi viri energije, in
odzivanju na specifične ozemeljsko 
pogojene izzive; ugotavlja, da morajo 
regionalni in lokalni organi odigrati 
ključno vlogo pri uporabi najnujnejših 
inovacij v energetskem sektorju, če naj 
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EU izpolni svoje cilje na področju 
energije iz obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti, ter imeti dejansko možnost 
vpliva na te cilje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skupnih 
strateških okvirnih skladov pomembno
pomagala reševati izzive, povezane z 
obnovljivo energijo; želi opozoriti na 
pomen zasebnih – in zlasti evropskih –
naložb ter inovativnih finančnih 
instrumentov; ne da bi spregledal vlogo 
Obzorja 2020, hkrati poudarja, da so 
raziskovalni in razvojni projekti, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tisti, ki se izvajajo na lokalni ravni,
izrednega pomena za razvoj evropskega 
sektorja obnovljive energije in odzivanje na 
specifične ozemeljsko pogojene izzive;

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skladov
skupnega strateškega okvira v veliki meri
pomagala reševati izzive, povezane z 
energijo iz obnovljivih virov, in izkoristiti 
potencial slednjih z vidika energetske 
učinkovitosti; želi opozoriti na pomen 
zasebnih – in zlasti evropskih – naložb ter 
inovativnih finančnih instrumentov; ne da 
bi spregledal raziskovalne in razvojne 
projekte, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov, zlasti tiste, ki se izvajajo na 
lokalni ravni, poudarja vlogo Obzorja 
2020 pri razvoju evropskega sektorja 
energije iz obnovljivih virov in odzivanju
na specifične ozemeljsko pogojene izzive;

Or. en

Predlog spremembe 25
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skupnih 
strateških okvirnih skladov pomembno
pomagala reševati izzive, povezane z 

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skladov
skupnega strateškega okvira v veliki meri
pomagala reševati izzive, povezane z 
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obnovljivo energijo; želi opozoriti na 
pomen zasebnih – in zlasti evropskih –
naložb ter inovativnih finančnih 
instrumentov; ne da bi spregledal vlogo 
Obzorja 2020, hkrati poudarja, da so 
raziskovalni in razvojni projekti, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tisti, ki se izvajajo na lokalni ravni,
izrednega pomena za razvoj evropskega 
sektorja obnovljive energije in odzivanje na 
specifične ozemeljsko pogojene izzive;

energijo iz obnovljivih virov; želi opozoriti 
na pomen javnih in zasebnih – še zlasti 
evropskih – naložb ter inovativnih 
finančnih instrumentov; ne da bi spregledal
raziskovalne in razvojne projekte, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov, zlasti
tiste, ki se izvajajo na lokalni ravni,
poudarja vlogo Obzorja 2020 pri razvoju
evropskega sektorja energije iz obnovljivih 
virov in odzivanju na specifične 
ozemeljsko pogojene izzive;

Or. es

Predlog spremembe 26
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je treba spodbujati 
ukrepe za izkoriščanje potenciala energije 
iz obnovljivih virov na otokih, kjer 
oddaljenost in geografska izoliranost še 
poslabšujeta odvisnost od fosilnih goriv, 
pri čemer je treba upoštevati, da je treba v 
evropsko energetsko politiko vključiti 
instrumente, ki bodo omogočili ustrezno 
obravnavanje izzivov, ki jih predstavljajo 
izolirani energetski sistemi;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bodo pametna omrežja, 
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kot so predvidena v načrtu Evropske 
komisije za energetsko politiko, 
pomembna za obravnavanje neravnovesja
v obnovljivih virih energije, ki so na voljo 
v EU, ter za vzpostavitev vseevropskega 
energetskega trga, ki bo sposoben 
energijo iz teh virov zagotavljati vsem 
regijam; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ker sedanja proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov povečini ne upošteva 
geografskih pogojev na posamezni 
lokacije in ne izrablja stroškovnih 
prednosti, posledično pa je evropski 
prehod na drugačne vire energije po 
nepotrebnem dražji; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bodo za omogočitev 
nadaljnjega vključevanja obnovljivih 
virov energije potrebne nekatere 
posodobitve evropske energetske 
infrastrukture tako na ravni prenosa kot 
na ravni distribucije; priporoča, naj se pri 
prihodnjem načrtovanju naložb v 
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infrastrukturo iz nacionalnih virov in 
virov Skupnosti upoštevajo dolgoročni 
scenarij, napovedani rezultati in dodatne 
potrebe na področju tehničnega razvoja 
infrastrukture za obnovljive vire energije; 

Or. ro

Predlog spremembe 30
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so naložbe na področju 
obnovljivih virov energije nujne, da bo 
njihova cena postala bolj konkurenčna in 
primerljiva s tradicionalnimi viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poudarja, da je treba vzpostaviti 
spodbude, poenostaviti strategije 
financiranja in zmanjšati transakcijske 
stroške upravičencev sredstev; izpostavlja, 
da bi bilo treba regionalne in nacionalne 
zainteresirane strani spodbujati k večjemu 
vlaganju v obnovljive vire energije ter da 
bi morali biti tržni pogoji in regulativni 
okviri manj zapleteni; spodbuja Evropsko 
komisijo, države članice in regulatorje, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
odpravo teh ovir;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. meni, da je bistveno, da naložbe v 
obnovljive vire energije dopolnjujejo 
naložbe v pametno in medsebojno 
povezano distribucijsko omrežje, vključno 
s pametnimi omrežji;

Or. en

Predlog spremembe 33
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
obnovljive energije oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture;
opozarja na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v 
obnovljive energije in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“
dosegli tudi boljšo sprejemljivost 
obnovljive energije;

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov oteženo 
delovanje obstoječe energetske 
infrastrukture; opozarja na pomen javnega 
in zasebnega financiranja pri naložbah v 
energetsko infrastrukturo; meni, da mora 
denimo evropska pomoč, namenjena 
področju energetike na lokalni ravni, 
učinkoviteje podpirati manj obsežne in 
decentralizirane naložbene projekte v 
energijo iz obnovljivih virov in da bi z 
uporabo programa „Inteligentna energija –
Evropa“ lahko spodbujali skupne projekte 
majhnih podeželskih skupnosti na 
področju obnovljivih virov energije;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje
obnovljive energije oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture;
opozarja na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v
obnovljive energije in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost
obnovljive energije;

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov oteženo 
delovanje obstoječe energetske 
infrastrukture; opozarja na pomen javnega 
in zasebnega financiranja pri naložbah v 
energetsko infrastrukturo; poudarja, da je 
potreben napredek pri razvoju in širjenju 
notranjega energetskega trga EU; meni, 
da mora denimo evropska pomoč, 
namenjena področju energetike na lokalni 
ravni, učinkoviteje podpirati obsežne 
naložbene projekte v energijo iz 
obnovljivih virov in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost energije
iz obnovljivih virov;

Or. de

Predlog spremembe 35
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
obnovljive energije oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture;
opozarja na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v 

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov oteženo 
delovanje obstoječe energetske 
infrastrukture; opozarja na pomen javnega 
in zasebnega financiranja pri naložbah v 
energetsko infrastrukturo, zlasti za 
modernizacijo infrastrukture; meni, da 
mora denimo evropska pomoč, namenjena 
področju energetike na lokalni ravni, 
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obnovljive energije in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost
obnovljive energije;

učinkoviteje podpirati obsežne naložbene 
projekte v energijo iz obnovljivih virov in 
da bi z uporabo programa „Inteligentna 
energija – Evropa“ dosegli tudi boljšo 
sprejemljivost energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
obnovljive energije oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture;
opozarja na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v 
obnovljive energije in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost
obnovljive energije;

4. poudarja, da bi bilo treba uporabo 
tehnologij obnovljivih virov energije 
optimizirati glede na razpoložljivost 
obnovljivih virov v regiji; poudarja, da bo 
zaradi večje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture, saj so 
viri pogosto od uporabnikov oddaljeni, 
zaradi česar je potrebnega veliko dela v 
zvezi z razvojem prenosnih in 
distribucijskih vodov; opozarja na pomen 
javnega in zasebnega financiranja pri 
naložbah v energetsko infrastrukturo; meni, 
da mora denimo evropska pomoč, 
namenjena področju energetike na lokalni 
ravni, učinkoviteje podpirati obsežne 
naložbene projekte v energijo iz 
obnovljivih virov in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost energije
iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 37
María Irigoyen Pérez
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje
obnovljive energije oteženo delovanje 
obstoječe energetske infrastrukture;
opozarja na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v
obnovljive energije in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ 
dosegli tudi boljšo sprejemljivost
obnovljive energije;

4. poudarja, da bo doseganje večje 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov
otežilo uresničevanje cilja vključevanja 
obnovljivih virov energije, ki ga je sprejela 
EU, zaradi česar bo potrebno prenosno 
omrežje s številnimi vozlišči in zankami; 
poudarja pomen povečanja števila in 
zmogljivosti čezmejnih povezav ter 
notranje prenosne infrastrukture; opozarja 
na pomen javnega in zasebnega 
financiranja pri naložbah v energetsko 
infrastrukturo; meni, da mora denimo 
evropska pomoč, namenjena področju 
energetike na lokalni ravni, učinkoviteje 
podpirati obsežne naložbene projekte v
energijo iz obnovljivih virov in da bi z 
uporabo programa „Inteligentna energija –
Evropa“ dosegli tudi boljšo sprejemljivost
in širšo uporabo energije iz obnovljivih 
virov;

Or. es

Predlog spremembe 38
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. meni, da bi se bilo treba, ob 
upoštevanju regionalnih potreb, pri 
financiranju obnovljivih virov energije iz 
skupnega strateškega okvira osredotočiti 
predvsem na lokalno distribucijo 
proizvedene energije/goriva ter manjše 
projekte obnovljivih virov energije;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. ugotavlja, da so v številnih državah 
članicah obnovljivi viri energije že dosegli 
več kot 20-odstotni delež na energetskem 
trgu ter da nacionalna pravila o odkupnih 
cenah in prednostni obravnavi povzročajo 
izkrivljanje konkurence; 

Or. en

Predlog spremembe 40
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da so najbolj učinkoviti in 
konkurenčni sistemi obnovljivih virov 
energije v EU ponekod geografsko 
oddaljeni od porabnikov, zaradi česar je 
treba razviti ustrezna omrežja za prenos 
čiste energije; poudarja, da je treba 
spodbujati tudi lokalno proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, da bi se 
zmanjšale izgube pri prenosu, povečala 
zanesljivost oskrbe in spodbujala 
regionalna energetska samozadostnost;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Lena Kolarska-Bobińska
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. podpira upravljanje na več ravneh ter 
decentraliziran pristop k energetski 
politiki in obnovljivim virom, vključno z, 
med drugim, Konvencijo županov in 
nadaljnjim razvojem pobude Pametna 
mesta ter spodbujanjem najboljših rešitev 
na regionalni in lokalni ravni z 
informacijskimi kampanjami;

Or. en

Predlog spremembe 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva, ob upoštevanju izkrivljanja 
konkurence v državah, kjer ima energija 
iz obnovljivih virov več kot 20-odstotni 
delež energetskega trga, naj se ukinejo 
nacionalne izjeme v zvezi s prepovedjo 
Evropske unije glede dodeljevanja 
državne pomoči za obnovljive vire 
energije; prav tako kritično gleda na 
prednostno obravnavo energije iz 
obnovljivih virov pri oddaji v omrežje, ko 
njen tržni delež preseže določeno 
vrednost, saj bi takšna obravnava lahko 
destabilizirala omrežje in izkrivljala 
konkurenčnost; 

Or. en

Predlog spremembe 43
Younous Omarjee
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da bo decentralizirana 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov v 
obliki zadrug državljanov, ki skupaj 
vlagajo v proizvodnjo in oskrbo z energijo 
iz obnovljivih virov v svojem okolju, v 
prihodnji politiki obnovljivih virov 
energije igrala pomembno vlogo; 

Or. fr

Predlog spremembe 44
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. ugotavlja, da se obsežni projekti 
energije iz obnovljivih virov pogosto 
osredotočajo na prenos te energije iz 
regije proizvodnje ali ugotovijo, da 
lokalna omrežja niso dovolj zmogljiva za 
sprejem te nestalne energije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
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gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo 
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko energijo iz 
obnovljivih virov in tako izpolniti cilje 
energetskega načrta 2050 in strategije 
Evropa 2020; obžaluje, da so zaradi vedno 
večje odvisnosti EU od uvoženih fosilnih 
goriv in premalo skladišč za shranjevanje 
energije tudi evropske regije izpostavljene 
krizi in konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo 
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z evropsko 
energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno 
lokalno in regionalno, tudi v okviru 
čezmejnih projektov sodelovanja, in tako 
izpolniti cilje energetskega načrta 2050 in 
strategije Evropa 2020;

Or. ro

Predlog spremembe 47
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; zato posebej poudarja
ključno potrebo po podporni politiki na 
teh področjih, ki je dolgoročno vzdržna, 
spodbuja nove tehnologije in ustvarja 
ambiciozne, vendar skladne podporne 
mehanizme, kot del prizadevanj za 
zamenjavo fosilne in uvožene energije z 
lokalno proizvedeno evropsko energijo iz 
obnovljivih virov z namenom 
izpolnjevanja ciljev energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

Or. pt

Predlog spremembe 48
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo 
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba že 
kratkoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko energijo iz 
obnovljivih virov in tako izpolniti cilje 
energetskega načrta 2050 in strategije 
Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo 
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in vlogo obnovljivih virov energije za 
regionalna gospodarstva; poudarja, da si je 
treba dolgoročno prizadevati za zamenjavo
energije z visokimi emisijami ogljika in 
uvožene energije z lokalno proizvedeno 
evropsko energijo in tako izpolniti cilje 
energetskega načrta 2050 in strategije 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 50
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih 
virov energije, vključno s počasi 
obnovljivimi viri, za regionalna 
gospodarstva; poudarja, da si je treba 
dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo 
in tako izpolniti cilje energetskega načrta 
2050 in strategije Evropa 2020;

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti 
in zagotavljanja zanesljive oskrbe z 
energijo po vsej EU ter poglavitno vlogo 
evropskih obnovljivih virov energije, 
vključno s počasi obnovljivimi viri, za 
regionalna gospodarstva; poudarja, da si je 
treba dolgoročno prizadevati za zamenjavo 
fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko energijo iz 
obnovljivih virov in tako izpolniti cilje 
energetskega načrta 2050 in strategije 
Evropa 2020;

Or. es
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Predlog spremembe 51
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da potrebujejo regije Evrope več 
prožnosti, da bi se lahko prilagodile 
obnovljivim virom energije, ki so na voljo 
na teh območjih, in jih izkoristile, kar 
vključuje polno izkoriščanje 
decentralizirane proizvodnje energije z 
namenom spopadanja s spremenljivkami 
in njihovega izkoriščanja, kjer jih je 
največ; poudarja, da bi bilo treba to 
doseči z decentraliziranim pristopom, 
osredotočenim na pametna omrežja in 
tehnologijo, ter vzdržnim spodbujanjem 
povezave med inovacijami in naložbami;

Or. pt

Predlog spremembe 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k ponovnemu pregledu premij 
za zmogljivost, ki so predvidene ali veljajo 
v nekaterih državah za konvencionalne 
elektrarne, da bi ohranile pasovno 
proizvodnjo, kar je lahko v nasprotju z 
evropskimi konkurenčnimi pravili;
namesto tega poziva države članice in 
proizvajalce energije, naj na notranjem 
trgu na podlagi načel prostega trga in v 
sodelovanju z obnovljivimi viri energije 
organizirajo združenja za zagotavljanje 
pasovne proizvodnje; poziva Komisijo, naj 
pripravi zakonski okvir za ustanavljanje 
lokalnih združenj za zagotavljanje 
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pasovne proizvodnje; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k učinkovitejšemu uvajanju 
obnovljivih virov energije znotraj EU na 
podlagi prizadevanj, da se vzpostavi sistem 
vseevropskih spodbud za obnovljive vire 
energije, ki bo omogočil uvedbo 
specifičnih vrst obnovljivih virov energije 
v delih EU, kjer so te najbolj učinkovite, s 
čimer se bodo zmanjšali stroški njihove 
promocije in zagotovila učinkovita 
dodelitev sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 54
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da v najbolj oddaljenih 
regijah ne manjka možnih obnovljivih 
virov energije (veter, voda, sonce, biomasa 
itd.); poudarja, da postajajo najbolj 
oddaljene regije izjemno privlačne za 
opazovanje, raziskave, inovacije, 
ocenjevanje in uporabo energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja zlasti cilj, da 
bi obnovljivi viri energije v najbolj 
oddaljenih regijah Francije do leta 2020 
predstavljali 50 % končne porabe, kar 
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pomeni, da bi presegli cilj 20 %, določen v 
okviru strategije EU 2020; meni, da bi 
morala EU izkoristiti edinstvena sredstva 
in izkušnje najbolj oddaljenih regij ter 
čezmorskih držav in ozemelj na področju 
trajnostne energije ter spodbujati 
mreženje v otoških regijah z namenom 
izmenjave dobrih praks in uresničitve 
skupnih dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih razlik 
politika obnovljive energije ne more biti 
povsem enaka za vse regije; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri projektih energije iz obnovljivih virov;
ugotavlja, da imajo države članice in regije 
na področju obnovljivih virov energije 
vsaka svoje prednosti in da zaradi 
geografskih razlik politika energije iz 
obnovljivih virov ne more biti povsem 
enaka za vse regije, kar pomeni, da je 
potrebna večja prožnost; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju; v zvezi s tem poudarja 
pomen energetskih sistemov na otokih in 
oddaljenih območjih;

Or. pt

Predlog spremembe 56
Jean-Jacob Bicep
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih 
razlik politika obnovljive energije ne more 
biti povsem enaka za vse regije; poudarja, 
da lahko energija biomase pomembno 
izboljša upravljanje z energijo,
gospodarsko rast in vitalnost, zlasti v 
redko poseljenih regijah in na podeželju;

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri projektih energije iz obnovljivih virov;
poudarja, da lahko obnovljivi viri energije 
postanejo sprejeti v javnosti in se začnejo 
uporabljati na primer s pomočjo zadrug 
za energijo iz obnovljivih virov; ugotavlja, 
da imajo države članice in regije na 
področju obnovljivih virov energije zaradi 
geografskih razlik vsaka svoje prednosti; 
meni, da je treba prepoznati posebne 
prednosti regije in jih čim bolj izkoristiti;
poudarja, da lahko trajnostna uporaba 
energije biomase prispeva k izboljšanju 
upravljanja z energijo, gospodarske rasti 
in vitalnosti, zlasti v redko poseljenih 
regijah in na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih razlik 
politika obnovljive energije ne more biti 
povsem enaka za vse regije; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri projektih energije iz obnovljivih virov;
ugotavlja, da imajo države članice in regije 
na področju obnovljivih virov energije 
vsaka svoje prednosti in da zaradi 
geografskih razlik politika energije iz 
obnovljivih virov ne more biti povsem 
enaka za vse regije, zaradi česar bi bilo 
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upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

treba na področju energije vzpostaviti 
poseben program, v skladu s programi 
POSEI, kot poziva Parlament v 
Teixeirovem poročilu o vlogi kohezijske 
politike v najbolj oddaljenih regijah 
Evropske unije v okviru EU 2020 
(2011/2195(INI)); poudarja, da lahko
energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih razlik 
politika obnovljive energije ne more biti 
povsem enaka za vse regije; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri evropskih energetskih projektih;
ugotavlja, da imajo države članice in regije 
na področju obnovljivih virov energije 
vsaka svoje prednosti in da zaradi 
geografskih razlik politika energije iz 
obnovljivih virov ne more biti povsem 
enaka za vse regije; poudarja, da lahko 
energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 59
Justina Vitkauskaite
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih razlik 
politika obnovljive energije ne more biti 
povsem enaka za vse regije; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri projektih energije iz obnovljivih virov;
ugotavlja, da imajo države članice in regije 
na področju obnovljivih virov energije 
vsaka svoje prednosti in da zaradi 
geografskih razlik politika energije iz 
obnovljivih virov ne more biti povsem 
enaka za vse regije: pri razvoju potenciala 
obnovljivih virov energije je treba 
upoštevati lokalne in regionalne pogoje 
ter vire; poudarja, da lahko energija 
biomase pomembno izboljša upravljanje z 
energijo, gospodarsko rast in vitalnost, 
zlasti v redko poseljenih regijah in na 
podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 60
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne 
energije nujne za regionalni in socialni 
razvoj, saj izboljšujejo udeležbo 
regionalnih akterjev pri projektih
obnovljive energije; ugotavlja, da imajo 
države članice in regije na področju 
obnovljivih virov energije lastne 
zmogljivosti in da zaradi geografskih razlik 
politika obnovljive energije ne more biti 
povsem enaka za vse regije; poudarja, da 
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 

6. meni, da so lokalne strategije na 
področju trajnostne energije nujne za 
regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev 
pri projektih energije iz obnovljivih virov;
ugotavlja, da imajo države članice in regije 
na področju obnovljivih virov energije 
vsaka svoje prednosti in da zaradi 
geografskih razlik politika energije iz 
obnovljivih virov ne more biti povsem 
enaka za vse regije; poudarja, da je treba 
za doseganje ciljev 2020 upoštevati 
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vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju;

posebnosti regij in njihovo izbiro 
obnovljivih virov energije, ki najbolj 
ustrezajo lokalnim pogojem; poudarja, da
lahko energija biomase pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, gospodarsko rast in 
vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah 
in na podeželju, kot lahko to izboljšajo 
tudi druge vrste energije, kot so 
geotermalna energija, energija vetra, 
zlasti energija iz vetrnih elektrarn na 
morju, ter energija valovanja in 
plimovanja, ki nudijo učinkovite rešitve v 
smislu izpolnjevanja potreb 
najranljivejših potrošnikov in pomagajo 
ustvarjati delovna mesta;

Or. es

Predlog spremembe 61
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. ugotavlja, da bo za povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije potreben celovit 
pristop; meni, da bi morali pri vzpostavitvi 
infrastrukture sodelovati različni akterji 
brez dodatnih plasti birokracije;

Or. en

Predlog spremembe 62
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 

7. trdi, da se učinkoviti projekti energije iz 
obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
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celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in 
zagovarja stališče, da bi za zagon 
obnovljive energije morali v celoti 
izkoristiti evropske regionalne programe
sodelovanja, kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
opozarja na pomen čezmejnih energetskih 
projektov in zagovarja stališče, da bi
evropski regionalni programi sodelovanja 
kot tudi instrument za predpristopno 
pomoč in evropski sosedski instrument
morali spodbujati uvedbo proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov; poudarja 
tudi, da bi si bilo treba v okviru teh 
programov deliti najboljšo prakso in jo 
nadgraditi;

Or. de

Predlog spremembe 63
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 
celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in 
zagovarja stališče, da bi za zagon 
obnovljive energije morali v celoti 
izkoristiti evropske regionalne programe
sodelovanja, kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

7. trdi, da se učinkoviti projekti energije iz 
obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
opozarja na pomen čezmejnih energetskih 
projektov in zagovarja stališče, da bi
evropski regionalni programi sodelovanja 
kot tudi instrument za predpristopno 
pomoč in evropski sosedski instrument
morali čim bolj spodbujati uvedbo 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov;
poudarja tudi, da bi si bilo treba v okviru 
teh programov deliti najboljšo prakso in jo 
nadgraditi;

Or. de

Predlog spremembe 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 
celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in 
zagovarja stališče, da bi za zagon 
obnovljive energije morali v celoti
izkoristiti evropske regionalne programe 
sodelovanja, kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

7. trdi, da se učinkoviti projekti energije iz 
obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
opozarja na pomen čezmejnih energetskih 
projektov in zagovarja stališče, da bi 
morali izkoristiti evropske regionalne 
programe sodelovanja kot tudi instrument 
za predpristopno pomoč in evropski 
sosedski instrument; poudarja tudi, da bi si 
bilo treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi; podpira 
uporabo sredstev kohezijske in energetske 
politike za financiranje čezmejnih 
projektov s tretjimi državami partnericami 
in povezav med nacionalnimi mrežami; 
poudarja, da bi bilo treba regije, ki mejijo 
na EU, v čim večji meri vključiti v sistem 
EU, da bi zagotovili trajnostni razvoj na 
obeh straneh meja; poudarja, da bi 
moralo biti tako financiranje skladno s 
pravili EU na področju energetskega trga, 
vključno s tretjim energetskim svežnjem;

Or. en

Predlog spremembe 65
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 
celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in 
zagovarja stališče, da bi za zagon 
obnovljive energije morali v celoti 
izkoristiti evropske regionalne programe 
sodelovanja,kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 

7. trdi, da se učinkoviti projekti energije iz 
obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
ugotavlja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje s sosednjimi državami EU 
glede energetske politike, in sicer s 
spodbujanjem izmenjave najboljših praks 
v EU ter zmanjšanjem energetskega 
neravnovesja pri uporabi trajnostnih virov 
med njimi; opozarja na pomen čezmejnih 
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treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

energetskih projektov in zagovarja stališče, 
da bi za zagon energije iz obnovljivih virov
morali v celoti izkoristiti evropske 
regionalne programe sodelovanja kot tudi 
instrument za predpristopno pomoč in 
evropski sosedski instrument; poudarja 
tudi, da bi si bilo treba v okviru teh 
programov deliti najboljšo prakso in jo 
nadgraditi;

Or. en

Predlog spremembe 66
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 
celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in
zagovarja stališče, da bi za zagon
obnovljive energije morali v celoti 
izkoristiti evropske regionalne programe 
sodelovanja, kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

7. meni, da se učinkoviti projekti energije
iz obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
opozarja na pomen čezmejnih projektov,
programov regionalnega sodelovanja in
teritorialnega sodelovanja med najbolj 
oddaljenimi regijami in njihovimi sosedi 
na področju energije v ustreznem 
pravnem okviru; poudarja, da bi morali za 
zagon energije iz obnovljivih virov v celoti 
izkoristiti instrument za predpristopno 
pomoč in evropski sosedski instrument;
poudarja tudi, da bi si bilo treba v okviru 
teh programov deliti najboljšo prakso in jo 
nadgraditi;

Or. fr

Predlog spremembe 67
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive
energije ne bi smeli končati na notranjih ali 
celo zunanjih mejah EU; opozarja na 
pomen čezmejnih energetskih projektov in 
zagovarja stališče, da bi za zagon
obnovljive energije morali v celoti 
izkoristiti evropske regionalne programe 
sodelovanja, kot tudi instrument za 
predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti 
najboljšo prakso in jo nadgraditi;

7. trdi, da se učinkoviti projekti energije iz 
obnovljivih virov ne bi smeli končati na 
notranjih ali celo zunanjih mejah EU;
opozarja na pomen uporabe mehanizmov 
sodelovanja in izvajanja čezmejnih 
energetskih projektov in zagovarja stališče, 
da bi za zagon energije iz obnovljivih virov
morali v celoti izkoristiti evropske 
regionalne programe sodelovanja kot tudi 
instrument za predpristopno pomoč in 
evropski sosedski instrument; poudarja
pomen spodbujanja mednarodnega 
sodelovanja na področju energije, na 
primer v južnem Sredozemlju, za 
izboljšanje razvoja obnovljivih virov 
energije; poudarja tudi, da bi si bilo treba 
v okviru teh programov deliti najboljšo 
prakso in jo nadgraditi;

Or. es

Predlog spremembe 68
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba postopno 
vzpostaviti evropski trg energije iz 
obnovljivih virov v vseh regijah Evrope, ki 
bo upošteval vse vire energije in jim tako 
omogočil, da postanejo trajnostno 
konkurenčne;

Or. pt

Predlog spremembe 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da obstoj številnih različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov znotraj Evropske unije 
bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne 
trgovine z električno energijo, saj dodatno 
utrjuje obstoječe razlike ali jih celo 
poglablja in tako ovira dokončno 
oblikovanje notranjega energetskega trga; 
poudarja, da je to pomembna zavora za 
razvoj čezmejnih regionalnih projektov, ki 
so odvisni od različnih sistemov podpore 
za obnovljive vire;

Or. en

Predlog spremembe 70
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. ugotavlja, da vključevanje in širitev 
obnovljivih virov energije pomembno 
prispevata k zmanjšanju okoljskih 
stroškov konvencionalnih virov energije, 
uporabe fosilnih goriv in emisij 
toplogrednih plinov, zaradi česar bi jih 
bilo treba razvijati, hkrati pa pozornost 
nameniti spoštovanju ohranjanja narave 
in biotske raznovrstnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 71
Joachim Zeller
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje
obnovljive energije, v najslabšem primeru 
cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje 
energije iz obnovljivih virov, v najslabšem 
primeru cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo. poudarja, da je proizvodnja 
energije iz obnovljivih virov tesno 
povezana z razvojem in širitvijo 
energetske infrastrukture ter da je v 
okviru potrebnih postopkov načrtovanja 
pogosto potrebno sodelovanje na različnih 
ravneh načrtovanja; poudarja, da mora 
nacionalna zakonodaja zagotoviti 
poenostavitev in pospešitev postopkov 
načrtovanja razvoja energetske 
infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 72
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje
obnovljive energije, v najslabšem primeru 
cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo, ki bi naj postala vse bolj 
trajnostna in učinkovita, morda niso v 
vseh pogledih skladni, zaradi česar 
omejujejo dostop do varne, trajnostne in 
cenovno dostopne energije za vse evropske 
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negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

državljane; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje 
energije iz obnovljivih virov, v najslabšem 
primeru cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

Or. pt

Predlog spremembe 73
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje 
obnovljive energije, v najslabšem primeru 
cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; spodbuja pristop 
upravljanja na več ravneh, katerega cilj je 
tesna in učinkovita povezanost 
nacionalnih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov in nacionalnih strategij 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 74
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 

8. poudarja, da so skladnost, vztrajnost, 
inovacije in trajnostnost najpomembnejši 
elementi podnebne in energetske politike 
EU; ugotavlja, da vsi začrtani cilji in 
naložene zahteve za proizvodnjo morda 
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skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje 
obnovljive energije, v najslabšem primeru 
cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

niso v vseh pogledih skladni; opozarja, da 
bodo zaradi zakonodaje, ki omejuje 
izkoriščanje energije iz obnovljivih virov, v 
najslabšem primeru cilji težje dosegljivi, to 
pa bi lahko negativno vplivalo na 
regionalno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 75
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni; opozarja, da bodo zaradi 
zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje
obnovljive energije, v najslabšem primeru 
cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost 
najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi 
začrtani cilji in naložene zahteve za 
proizvodnjo morda niso v vseh pogledih 
skladni s ciljem doseči cilje 2020 in 
zagotoviti, da bo do leta 2050 večino 
dobavljene energije predstavljala energija 
iz obnovljivih virov; opozarja, da bodo 
zaradi zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje 
energije iz obnovljivih virov, v najslabšem 
primeru cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno 
gospodarstvo.

Or. es

Predlog spremembe 76
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba na tem področju 
povečati usklajeno podporo za posebne in 
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usmerjene informacijske kampanje, ki 
upoštevajo posebnosti posamezne regije in 
vključujejo predstavitev rezultatov ter tako 
prikazujejo koristi, ki jih ima regija zaradi 
uporabe obnovljivih virov energije.

Or. pt

Predlog spremembe 77
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. poudarja dragocene izkušnje, 
pridobljene na lokalni ravni, za 
uresničitev energetske neodvisnosti s 
spodbujanjem proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov; priporoča spodbujanje 
vasi, oskrbovanih z energijo iz obnovljivih 
virov, in energetskih zadrug ter olajšanje 
izmenjave dobrih praks in mreženja, da bi 
bili uspešni modeli čim bolj izkoriščeni;

Or. en

Predlog spremembe 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. je prepričan, da bi le evropska 
podporna shema omogočila, da se v celoti 
razvije potencial energije iz obnovljivih 
virov v stroškovno najbolj učinkovitih 
okvirih; meni, da ima tehnološko 
nevtralen evropski trg energije iz 
obnovljivih virov odločilne prednosti, saj 
morajo tako dobavitelji energije vnaprej 
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določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te 
predpisane deleže doseči tudi s trgovino s 
certifikati, s katerimi se trguje na trgu za 
take certifikate; poudarja, da izkušnje v 
državah članicah kažejo, da so pri 
neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za 
zagotavljanje deleža;

Or. en

Predlog spremembe 79
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. opozarja, da je uporaba velikih 
obratov za izkoriščanje obnovljivih virov 
energije povezana z zanesljivostjo 
pravnega okvira in dostopom do 
financiranja; zato Komisijo in države 
članice poziva, naj pripravijo jasna in 
predvidljiva pravila, vključno za 
subvencije, za ta sektor in hkrati 
zagotovijo poceni financiranje ter 
združitev zasebnih in evropskih finančnih 
instrumentov, finančnih instrumentov 
Investicijske banke ter finančnih 
instrumentov kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da je bilo januarja 2013 
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sprejeto poročilo o vlogi kohezijske 
politike EU pri izvajanju nove evropske 
energetske politike, in poziva Komisijo, 
naj to poročilo upošteva pri oblikovanju 
svoje politike za obnovljive vire v povezavi 
s kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poudarja, da bo nadaljnji razvoj 
energije iz obnovljivih virov trajno 
spremenil krajinsko podobo regij; 
ugotavlja, da bo družba energijo iz 
obnovljivih virov sprejela le s preglednimi 
postopki prostorskega načrtovanja, 
gradnje in pridobivanja dovoljenj, v 
katerih bodo sodelovale vse interesne 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 82
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja pomembnost financiranja 
obratov za energijo iz obnovljivih virov s 
kohezijsko politiko, s čimer se podpira 
poslovni sektor, v katerem so zlasti mala 
in srednja podjetja, ter ustvarjanje 
delovnih mest na lokalni in regionalni 
ravni; poleg tega poziva Komisijo, naj 
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zagotovi, da bodo v okviru sporazumov o 
partnerstvu in operativnih programov za 
obdobje 2014–2020 izključene vse 
subvencije za fosilna goriva, da se bo 
vzpostavila kritična masa, ki je potrebna 
za nadaljnji razvoj sektorja energije iz 
obnovljivih virov EU.

Or. en


