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Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. predlaga, da Komisija prevzame polno 

odgovornost za vodenje in financiranje 

projektov na naslednjih področjih:  

– nove naložbe v raziskave, razvoj in 

uporabo obnovljivih virov energije, v 

energetsko učinkovitost, zlasti obstoječih 

evropskih stavb, pa tudi v učinkovito 

uporabo virov nasploh; 

– utrditev evropskega energetskega 

omrežja z medsebojnimi povezavami 

državnih omrežij in distribucijo energije iz 

večjih centrov za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov k potrošnikom, pa tudi z 

uvedbo novih oblik skladiščenja energije in 

evropske visokonapetostne mreže 

enosmernega toka;  

– razvoj javnih hitrih železniških povezav 

od vzhoda do zahoda ter od severa in do 

juga Unije, skupaj z načrti za omogočanje 

naložb v njihovo infrastrukturo in ključno 

infrastrukturo v javni lasti;  

– vzpostavitev hitrih internetnih povezav v 

celotni Uniji, hitro izvajanje digitalne 

agende EU ter zagotovitev zanesljivega in 

brezplačnega dostopa za vse državljane;   

– razvoj vodstva EU na področju e-zdravja;  

– dokončni razvoj in oblikovanje skupnih 

standardov za električno mobilnost; 

34. predlaga, da Komisija prevzame polno 

odgovornost za vodenje in financiranje 

projektov na naslednjih področjih:  

– nove naložbe v raziskave, razvoj in 

uporabo obnovljivih virov energije, v 

energetsko učinkovitost, zlasti obstoječih 

evropskih stavb, pa tudi v učinkovito 

uporabo virov nasploh; 

– utrditev evropskega energetskega 

omrežja z medsebojnimi povezavami 

državnih omrežij in distribucijo energije iz 

večjih centrov za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov k potrošnikom, pa tudi z 

uvedbo novih oblik skladiščenja energije in 

evropske visokonapetostne mreže 

enosmernega toka;  

– spodbujanje vesoljske infrastrukture EU 

za radionavigacijo in opazovanje zemlje, 

da bi spodbudili zagotavljanje novih 

storitev EU in razvoj inovativnih aplikacij 

ter izvajanje zakonodaje in politike EU; 

– razvoj javnih hitrih železniških povezav 

od vzhoda do zahoda ter od severa in do 

juga Unije, skupaj z načrti za omogočanje 

naložb v njihovo infrastrukturo in ključno 

infrastrukturo v javni lasti;  

– vzpostavitev hitrih internetnih povezav v 

celotni Uniji, hitro izvajanje digitalne 

agende EU ter zagotovitev zanesljivega in 
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brezplačnega dostopa za vse državljane;   

– razvoj vodstva EU na področju e-zdravja;  

– dokončni razvoj in oblikovanje skupnih 

standardov za električno mobilnost; 

Or. en 
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