
 

AM\1081270SL.doc  PE573.403v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

9.12.2015 A8-0341/31 

Predlog spremembe  31 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. je zadovoljen s pomenom, ki ga 

Komisijo pripisuje večjemu regionalnemu 

sodelovanju; poziva Komisijo, naj preuči 

in določi, katera stopnja sodelovanja na 

elektroenergetskem in plinskem omrežju 

(in trgu) je najboljša; poudarja, da lahko v 

nekaterih primerih države članice same 

najbolje ocenijo, kaj je potrebno na 

njihovem ozemlju, spet drugod pa ima 

sodelovanje, ki ga usmerja EU, jasno 

dodano vrednost; vseeno poudarja, da je 

bilo v nekaterih primerih ugotovljeno, da 

so skupine držav članic pri skupnih izzivih 

hitreje dosegle rezultate z daljnosežnim 

sodelovanjem na regionalni ravni, tak 

primer je petstranski energetski forum; se 

strinja s Komisijo, da lahko obstoječe 

regionalne ureditve služijo kot zgled za 

celotno EU; 

71. pozdravlja večje regionalno 

sodelovanje; poziva Komisijo, naj preuči 

in določi, katera stopnja sodelovanja na 

elektroenergetskem in plinskem omrežju 

(in trgu) je najboljša; poudarja, da lahko 

države članice same najbolje ocenijo, kaj je 

potrebno na njihovem ozemlju; poudarja, 

da je bilo v nekaterih primerih ugotovljeno, 

da so skupine držav članic pri skupnih 

izzivih hitreje dosegle rezultate z 

daljnosežnim sodelovanjem na regionalni 

ravni, tak primer je petstranski energetski 

forum; se strinja s Komisijo, da lahko 

obstoječe regionalne ureditve služijo kot 

zgled za druge države članice; je 

zaskrbljen zaradi primerov, ko je ACER 

takšne dosežke s samovoljnimi 

odločitvami izničil; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Predlog spremembe  32 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poziva k razvoju dobro povezanih in 

konkurenčnih regionalnih trgov električne 

energije in plina, ki bi pokrivali vse dele 

Unije in zagotavljali ustreznost in prožnost 

energetskega sistema; zahteva, naj 

Komisija odločno in pregledno ukrepa 

proti vsem primerom protekcionizma, 

protikonkurenčnega ravnanja ter oviram 

za vstop na trg in izstop z njega; poudarja 

pomen zagotavljanja stabilnih nacionalnih 

regulativnih okvirov, odpravljanja 

upravnih ovir in pospeševanja nacionalnih 

upravnih postopkov, tudi za to, da se 

zagotovi enake konkurenčne pogoje za 

projekte, ki se bodo opirali na državljane; 

76. poziva k razvoju dobro povezanih in 

konkurenčnih regionalnih trgov električne 

energije in plina, ki bi pokrivali vse dele 

Unije in zagotavljali ustreznost in prožnost 

energetskega sistema; zahteva, naj 

Komisija odločno in pregledno ukrepa 

proti protikonkurenčnemu ravnanju ter 

oviram za vstop na trg in izstop z njega; 

poudarja pomen zagotavljanja stabilnih 

nacionalnih regulativnih okvirov, 

odpravljanja upravnih ovir in pospeševanja 

nacionalnih upravnih postopkov, tudi za to, 

da se zagotovi enake konkurenčne pogoje 

za projekte, ki se bodo opirali na 

državljane; ponovno poudarja, da je 

avstrijsko-nemško trgovalno območje 

primer najboljše prakse za regionalni trg 

električne energije; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Predlog spremembe  33 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. poudarja, da so za uspešno 

uravnoteženje notranjega trga sicer 

potrebne naložbe v povezovalne vode, 

vendar je treba vlagati med drugim tudi v 

nacionalna omrežja, elektrarne na fosilna 

goriva, opremljene s tehnologijo zajema 

ogljika, nove jedrske elektrarne (v tistih 

državah članicah, ki jih želijo) kot ključen 

vir nizkoogljične pasovne električne 

energije, zmogljivosti shranjevanja (kot so 

terminali za utekočinjeni zemeljski plin), 

pametna omrežja in prožno proizvodnjo, da 

bi omogočili bolj razpršeno proizvodnjo z 

večjo uporabo obnovljivih virov; 

77. poudarja, da so za uspešno 

uravnoteženje notranjega trga sicer 

potrebne naložbe v povezovalne vode, 

vendar je treba vlagati med drugim tudi v 

nacionalna omrežja, elektrarne na fosilna 

goriva, opremljene z najboljšimi 

razpoložljivimi tehnologijami proti 

onesnaževanju, nove jedrske elektrarne (v 

tistih državah članicah, ki jih želijo) kot 

ključen vir nizkoogljične pasovne 

električne energije, zmogljivosti 

shranjevanja (kot so terminali za 

utekočinjeni zemeljski plin), pametna 

omrežja in prožno proizvodnjo, da bi 

omogočili bolj razpršeno proizvodnjo z 

večjo uporabo obnovljivih virov; 

Or. en 



 

AM\1081270SL.doc  PE573.403v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.12.2015 A8-0341/34 

Predlog spremembe  34 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 87 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

87. poziva Komisijo, naj v načrtu za 

postopno odpravo reguliranih cen ohrani 

možnost regulacije cen in standardizacije 

tarifnih struktur, da bi se lahko omejilo 

monopolne rente ali nepričakovane 

dobičke, ki povzročajo motnje na trgu, ter s 

tem zaščitilo ranljive potrošnike ali 

olajšalo primerjavo tarif s konkurenčnimi 

dobavitelji; 

87. poziva države članice, naj ohranijo 

regulacijo cen in standardizacijo tarifnih 

struktur, da bi se lahko omejile monopolne 

rente ali nepričakovane dobičke, ki 

povzročajo motnje na trgu, ter s tem 

zaščitili ranljivi potrošniki ali olajšala 

primerjava tarif s konkurenčnimi 

dobavitelji; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Predlog spremembe  35 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  90a. odločno poziva Komisijo, naj razišče 

področja, kjer se utegnejo učinki 

prizadevanj za energetsko učinkovitost in 

ETS medsebojno izničevati; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Predlog spremembe  36 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 91 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

91. poziva Komisijo in države članice, naj 

izvajajo načelo „energetska učinkovitost 

na prvem mestu“; ugotavlja, da je 

energetska učinkovitost po podatkih 

Mednarodne agencije za energijo „prvo 

gorivo“ z največjo donosnostjo naložb 

med vsemi energetskimi viri; poudarja, da 

je povečanje energetske učinkovitosti, 

zlasti v obliki zmanjšanja izgub energije 

pri stavbah, bistvenega pomena za 

zmanjšanje uvoza energije v EU iz tretjih 

držav, saj se 61 % plina, uvoženega v 

Evropsko unijo, uporablja v stavbah, 

predvsem za ogrevanje; v zvezi s tem 

poziva, naj se projekti energetske 

učinkovitosti in infrastrukturni projekti 

obravnavajo kot ključne naložbe, ki so tako 

pomembne kot naložbe v zmogljivost nove 

generacije; 

91. poudarja, da je povečanje energetske 

učinkovitosti, zlasti v obliki zmanjšanja 

izgub energije pri stavbah, bistvenega 

pomena za zmanjšanje uvoza energije v 

EU iz tretjih držav, saj se 61 % plina, 

uvoženega v Evropsko unijo, uporablja v 

stavbah, predvsem za ogrevanje; v zvezi s 

tem poziva, naj se projekti energetske 

učinkovitosti in infrastrukturni projekti 

obravnavajo kot ključne naložbe, ki so tako 

pomembne kot naložbe v zmogljivost nove 

generacije; meni, da je načelo „energetska 

učinkovitost na prvem mestu“ v 

neposrednem protislovju z ukrepi, 

določenimi v okviru ETS; zato poziva, naj 

se opravita ocena stanja in ocena učinkov 

o tem, kako ti načeli vplivata drugo na 

drugo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Predlog spremembe  37 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Podnaslov 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Trajnostnemu gospodarstvu naproti Obnova rastočega gospodarstva 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Predlog spremembe  38 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 111 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

111. poudarja potrebo po ukinitvi okolju 

škodljivih subvencij, ki jih je nujno treba 

identificirati in postopoma odpraviti, saj so 

potrata skromnih javnih sredstev in se 

najprej uporabljajo za podporo 

onesnažujočim praksam, potem pa za 

popravilo škode; 

111. poudarja potrebo po ukinitvi vseh 

subvencij, ki jih je nujno treba identificirati 

in postopoma odpraviti, saj so potrata 

skromnih javnih sredstev in vodijo v višje 

cene za potrošnike – gospodinjstva in 

industrijo – ter zmanjšujejo energetsko 

varnost; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Predlog spremembe  39 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 112 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

112. poudarja, da prehod na konkurenčno 

in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 

nudi bistvene priložnosti v smislu novih 

delovnih mest, inovacij, rasti in nižjih 

računov za energijo za podjetja in 

gospodinjstva; vendar priznava, da je 

mogoče te priložnosti izkoristiti le s tesnim 

sodelovanjem Komisije, držav članic, 

lokalnih in regionalnih organov, 

državljanov in industrije, ki bi kar najbolj 

povečalo učinkovitost pobud in 

regulativnih okvirov; ugotavlja, da 

ustrezno upravljano razogljičenje ne bi 

smelo povzročiti višjih stroškov energije, 

energetske revščine, deindustrializacije 

evropskega gospodarstva ali večje 

brezposelnosti; zato vztraja pri aktivnem 

vključevanju socialnih partnerjev v 

obravnavanje socialnega učinka prehoda 

na trajnostno energetsko unijo; poudarja, 

da EU potrebuje tržne in tehnološko 

nevtralne politike za vso EU, pri katerih se 

bodo upoštevali vsa ustrezna zakonodaja 

in pomembni cilji EU ter se bodo ti cilje 

izpolnjevali s kar najnižjimi stroški za 

družbo; 

112. ugotavlja, da je razogljičenje 

povzročilo višje stroške energije, 

energetsko revščino, deindustrializacijo 

gospodarstva EU in večjo brezposelnost, 

medtem ko oprijemljivih okoljskih koristi 

od njega ni bilo; poudarja, da EU za 

obnovo rastočega gospodarstva med 

drugim potrebuje tržne in tehnološko 

nevtralne politike s kar najnižjimi stroški 

za družbo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Predlog spremembe  40 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 115 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

115. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 

bodo države članice pri novih in 

prenovljenih stavbah zahtevale minimalne 

ravni energije iz obnovljivih virov ter da se 

bodo za projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov uporabljali hitri upravni 

postopki in postopki povezovanja v 

omrežje, zlasti pri izvrševanju členov 13(4) 

in 13(1)(f) Direktive 2009/28/ES in 

člena 7(3) Direktive 2009/72/ES; poziva 

Komisijo, naj v okviru revizije veljavne 

zakonodaje s tega področja poveča število 

stavb, opremljenih s sistemi za energijo iz 

obnovljivih virov, naj za male projekte na 

področju te energije zahteva upravne 

postopke, kjer se da vse urediti na enem 

mestu, in enostavne postopke priglasitve za 

vgradnjo naprav za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov izključno za lastno 

porabo ter naj vzpostavi okvir za 

inovativne ureditve za priključitev v 

omrežje in za trgovanje z omrežnimi 

storitvami na ravni distribucijskega 

omrežja; 

115. poziva države članice, naj pri novih in 

prenovljenih stavbah zahtevajo minimalne 

ravni energije iz obnovljivih virov ter to, 

da se za projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov uporabljajo hitri upravni 

postopki in postopki povezovanja v 

omrežje, zlasti pri izvrševanju členov 13(4) 

in 13(1)(f) Direktive 2009/28/ES in 

člena 7(3) Direktive 2009/72/ES; poziva 

Komisijo, naj v okviru revizije veljavne 

zakonodaje s tega področja poveča število 

stavb, opremljenih s sistemi za energijo iz 

obnovljivih virov, naj za male projekte na 

področju te energije zahteva upravne 

postopke, kjer se da vse urediti na enem 

mestu, in enostavne postopke priglasitve za 

vgradnjo naprav za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov izključno za lastno 

porabo ter naj vzpostavi okvir za 

inovativne ureditve za priključitev v 

omrežje in za trgovanje z omrežnimi 

storitvami na ravni distribucijskega 

omrežja; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Predlog spremembe  41 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 127 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

127. ugotavlja, da je treba načine za 

doseganje podnebnih in energetskih ciljev 

do leta 2030 vključiti v industrijsko 

politiko držav članic, pri tem pa upoštevati 

potrebe po ponovni industrializaciji; meni, 

da bilo treba regulativni okvir EU uskladiti 

z njenimi podnebnimi in energetskimi cilji 
in uvesti prožnejši, tržno usmerjen pristop, 

da bi zagotovili odporno energetsko 

unijo,pri čemer bi bilo treba povezati 

podnebne cilje do leta 2030 in cilje 

ponovne industrializacije, da bi 

dopolnjevali industrijsko politiko držav 

članic; 

127. ugotavlja, da načini za doseganje 

podnebnih in energetskih ciljev do 

leta 2030 niso združljivi z industrijsko 

politiko držav članic, če se upošteva 

potreba po ponovni industrializaciji; meni, 

da bi moral biti regulativni okvir EU 

usklajen in uvesti prožnejši pristop, da bi 

dosegli cilje ponovne industrializacije ter 

tako dopolnjevali industrijsko politiko 

držav članic; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Predlog spremembe  42 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 130 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

130. poudarja ključno vlogo sistema EU 

za trgovanje z emisijami kot cenovno 

učinkovitega tržnega orodja za 

razogljičenje evropskega energetskega 

sistema in za doseganje cilja EU o 

zmanjšanju emisij EU do leta 2030 in po 

njem; poudarja, da bi bilo treba poleg 

rezerve za stabilnost trga uvesti strukturno 

reformo sistema za trgovanje z emisijami 
za obdobje po letu 2020, ki bi upoštevala 

cilj zmanjšanja CO2 do leta 2030 in bi – 

vse dokler druga pomembna gospodarstva 

ne bodo vložila primerljivega truda –

vsebovala otipljive in bolj harmonizirane 

ukrepe glede selitve virov CO2; 

130. poziva Komisijo, naj preuči stroške 

za dodatne elektrarne, ki so potrebne za 

zanesljivo oskrbo z energijo pri dobavi 

energije iz obnovljivih virov, ki je odvisna 

od vremenskih razmer, in sicer naj zlasti 

preuči, kakšni so ti stroški pri vetrnih 

elektrarnah in sončnih kolektorjih, ko je 

veter premočan ali prešibak, ob oblačnem 

vremenu ali ponoči; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Predlog spremembe  43 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 134 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

134. sicer priznava, da je mešanica 

energijskih virov v prvi vrsti v pristojnosti 

držav članic, vendar se zaveda pomislekov 

javnosti zaradi hidravličnega lomljenja in 

njegovih morebitnih posledic za podnebje, 

okolje in javno zdravje ter za doseganje 

dolgoročnega cilja EU o razogljičenju; 

priznava tudi, da so možnosti, da bi 

nekonvencionalna goriva prispevala k 

zadovoljitvi povpraševanja po energiji v 

EU v prihodnosti, omejene, kar skupaj z 

visokimi stroški naložb in pridobivanja ter 

trenutnimi nizkimi cenami nafte v svetu 

vzbuja pomisleke o tem, ali je hidravlično 

lomljenje v Evropski uniji sploh izvedljivo; 

meni, da je treba pomisleke javnosti 

ustrezno obravnavati in da bi morale 

dejavnosti hidravličnega lomljenja 

izpolnjevati najvišje podnebne, okoljske in 

javnozdravstvene standarde; poziva države 

članice, ki nameravajo izvajati hidravlično 

lomljenje, naj upoštevajo priporočilo 

Komisije iz leta 2014 o minimalnih načelih 

za raziskovanje in izkoriščanje 

ogljikovodikov (na primer plina iz 

skrilavca), pri katerem se uporablja 

obsežno hidravlično lomljenje; 

134. sicer priznava, da je mešanica 

energijskih virov v izključni pristojnosti 

držav članic, vendar se zaveda pomislekov 

javnosti zaradi hidravličnega lomljenja in 

njegovih morebitnih posledic za okolje in 

javno zdravje; priznava tudi, da so 

možnosti, da bi nekonvencionalna goriva 

prispevala k zadovoljitvi povpraševanja po 

energiji v EU v prihodnosti, omejene, kar 

skupaj z visokimi stroški naložb in 

pridobivanja ter trenutnimi nizkimi cenami 

nafte v svetu vzbuja pomisleke o tem, ali je 

hidravlično lomljenje v Evropski uniji 

dolgoročno sploh izvedljivo; meni, da je 

treba pomisleke javnosti ustrezno 

obravnavati in da bi morale dejavnosti 

hidravličnega lomljenja izpolnjevati 

okoljske in javnozdravstvene standarde; 

poziva države članice, ki nameravajo 

izvajati hidravlično lomljenje, naj 

upoštevajo priporočilo Komisije iz leta 

2014 o minimalnih načelih za raziskovanje 

in izkoriščanje ogljikovodikov (na primer 

plina iz skrilavca), pri katerem se uporablja 

obsežno hidravlično lomljenje; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

143. meni, da so države članice sicer 

pristojne za določitev svoje mešanice 

energijskih virov, prav tako pa je v njihovi 

suvereni pristojnosti, da se odločijo, kako 

bodo razogljičile svoje gospodarstvo, da pa 

je za doseganje podnebnih in energetskih 

ciljev Evrope in držav članic potrebno 

usklajevanje razvoja politik in tehnologij 
na ravni EU; priznava, da so politike na 

ravni EU na nekaterih področjih 

najučinkovitejše in da je na drugi h 

področjih sodelovanje in usklajevanje med 

državami članicami ključnega pomena; 

priznava, da je za zagotavljanje tega 

usklajevanja potreben trden in zanesljiv 

proces upravljanja; 

143. ponovno poudarja, da so države 

članice sicer pristojne za določitev svoje 

mešanice energijskih virov, prav tako pa je 

v njihovi suvereni pristojnosti, da se 

odločijo, kako bodo razogljičile svoje 

gospodarstvo, zato je vsak mehanizem 

upravljanja na ravni EU na tem področju 

v nasprotju s členom 194 PDEU; 
priznava, da je sodelovanje in usklajevanje 

med državami članicami, ki ga lahko 

spodbuja Komisija, koristno; 

Or. en 

 

 


