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9.12.2015 A8-0341/1 

Predlog spremembe  1 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bi morala biti energetska unija nov 

evropski energetski model, osnovan na 

trdnih medsektorskih zakonodajnih 

temeljih in prepričljivih ciljih; ker mora 

biti upravljanje energetske unije 

pregledno; ker mora zagotavljati zanesljiv 

okvir in vključevati Evropski parlament v 

postopek odločanja, hkrati pa spodbujati 

vlogo lokalnih organov in državljanov; 

F. ker mora zagotavljati zanesljiv okvir in 

vključevati nacionalne parlamente v 

postopek odločanja, hkrati pa spodbujati 

vlogo lokalnih organov in državljanov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Predlog spremembe  2 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je cilj trdne energetske unije, ki 

temelji na ambiciozni podnebni politiki, 
zagotoviti prehod na nov energetski 

model, ki bo gospodinjstvom in podjetjem 

omogočal proizvodnjo in porabo 

zanesljive, trajnostne, konkurenčne in 

cenovno sprejemljive energije; 

I. ker je cilj trdne energetske unije 

zagotoviti okvir, ki bo gospodinjstvom in 

podjetjem omogočal proizvodnjo in porabo 

zanesljive, trajnostne, konkurenčne in 

cenovno sprejemljive energije; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Predlog spremembe  3 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je treba energetska revščino reševati 

v okviru energetske unije in torej okrepiti 

vlogo ranljivih odjemalcev, izboljšati 

energetsko učinkovitost za najranljivejše in 

oblikovati kurativne ukrepe, da bodo cene 

energije sprejemljive za ljudi v stiski; 

J. ker morajo države članice zato, da rešijo 

vprašanje energetske revščine, okrepiti 

vlogo ranljivih odjemalcev, izboljšati 

energetsko učinkovitost za najranljivejše in 

oblikovati kurativne ukrepe, da bodo cene 

energije sprejemljive za ljudi v stiski; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Predlog spremembe  4 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je treba v prihodnje stremeti k 

energetski uniji, v kateri se države članice 

zavedajo medsebojne odvisnosti pri 

zagotavljanju zanesljive, trajnostne in 

cenovno sprejemljive energije državljanom 

na podlagi resnične solidarnosti in 

zaupanja ter v kateri Evropska unija 

nastopa enotno v svetovni politiki; ker je 

torej vsaka država članica dolžna 

prednostno obravnavati energetsko 

učinkovitost in zmanjšanje povpraševanja 

po energiji, da bi ohranili energetsko 

varnost v EU in vseh državah članicah; 

L. ker je treba v prihodnje stremeti k 

energetski uniji, v kateri se države članice 

zavedajo medsebojne odvisnosti pri 

zagotavljanju zanesljive, trajnostne in 

cenovno sprejemljive energije državljanom 

na podlagi zaupanja, brez poseganja v 

suverenost držav članic pri opredeljevanju 

njihove mešanice energetskih virov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Predlog spremembe  5 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker se morata energetska in podnebna 

politika EU dopolnjevati, njuni cilji pa se 

morajo medsebojno krepiti; ker bi morala 

torej energetska unija dopolnjevati cilje 

ponovne industrializacije Evrope in rasti 

ter spodbujati prehod na trajnostno 

gospodarstvo, ki bo v veliki meri temeljilo 

na energetski učinkovitosti in energiji iz 

obnovljivih virov, s čimer se bo povečala 

konkurenčnost evropskega gospodarstva v 

svetovnem merilu, obenem pa se bo 

učinkovito preprečevala selitev virov CO2; 

M. ker bi morala energetska unija 

dopolnjevati cilje ponovne industrializacije 

EU, s čimer se bo povečala konkurenčnost  

gospodarstva EU v svetovnem merilu, 

obenem pa se bo učinkovito preprečevala 

selitev virov CO2; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Predlog spremembe  6 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker so številne države močno odvisne od 

enega samega dobavitelja, zaradi česar so 

lahko občutljive na motnje oskrbe; 

P. ker so nekatere države članice močno 

odvisne od enega samega dobavitelja, 

zaradi česar so lahko občutljive na motnje 

oskrbe; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Predlog spremembe  7 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

R. ker sta razvoj in izvajanje strategije v 

zvezi s strateškimi viri, zlasti nafto in 

zemeljskim plinom, za izvajanje 

političnega pritiska nad drugimi državami 

postala pomemben del ruske zunanje 

politike; ker Rusija to strategijo uporablja 

za številne sosednje države in več držav 

članic Evropske unije; 

R. ker sta razvoj in izvajanje strategije v 

zvezi s strateškimi viri, zlasti nafto in 

zemeljskim plinom, za izvajanje 

političnega pritiska nad drugimi državami 

postala pomemben del zunanje politike 

držav izvoznic energije;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Predlog spremembe  8 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

U. ker mora politika energetske varnosti 

upoštevati potrebo po stabilni oskrbi iz 

različnih virov energije in evropskemu 

gospodarstvu zagotoviti energijo, potrebno 

za promet, industrijo in gospodinjstva, in 

sicer na način, ki bo v podporo 

konkurenčnosti in podnebni politiki, 

obenem pa je treba čim bolj zmanjšati 

odvisnost od držav, ki vire energije 

namenoma uporabljajo za lastne politične 

cilje, da bi vplivale na politično dogajanje 

v drugih državah; 

U. ker mora politika energetske varnosti 

upoštevati potrebo po stabilni oskrbi iz 

različnih virov energije in gospodarstvu 

EU zagotoviti energijo, potrebno za 

promet, industrijo in gospodinjstva, in sicer 

na način, ki bo v podporo konkurenčnosti, 

obenem pa je treba čim bolj zmanjšati 

odvisnost od držav, ki vire energije 

namenoma uporabljajo za lastne politične 

cilje, da bi vplivale na politično dogajanje 

v drugih državah; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Predlog spremembe  9 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

W. ker so spori zaradi zemeljskega plina 

med Rusijo in tranzitno državo Ukrajino v 

letih 2006 in 2009 povzročili precejšnje 

pomanjkanje v številnih državah EU; ker 

motnje v oskrbi s plinom kažejo, da doslej 

sprejeti ukrepi niso zadostovali za odpravo 

evropske odvisnosti od ruskega plina; 

W. ker so spori zaradi zemeljskega plina 

med Rusijo in tranzitno državo Ukrajino v 

letih 2006 in 2009 povzročili precejšnje 

pomanjkanje v številnih državah članicah 

EU; ker motnje v oskrbi s plinom kažejo, 

da doslej sprejeti ukrepi niso zadostovali za 

preprečitev neupravičene prilastitve plina, 

namenjenega državam članicam EU, s 

strani Ukrajine; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Predlog spremembe  10 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker je treba v energetski sektor EU 

samo do leta 2020 vložiti več kot 1 bilijon 

EUR in ker bomo morali za vsak evro, ki 

ga ne bomo vložili v energetsko 

infrastrukturo do leta 2020, po tem letu za 

dosego enakih ciljev vložiti 4,3 evra, s 

čimer bomo naložili nepotrebno breme 

prihodnjim generacijam; 

Y. ker so visoke cene energije v državah 

članicah EU v glavnem posledica 

obdavčitve konvencionalnih virov energije 
in pristojbin za te vire za namen 

subvencioniranja obnovljivih virov 

energije; 

Or. en 

 

 

 


