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9.12.2015 A8-0341/61 

Predlog spremembe  61 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da bodo vsi zakonodajni 

predlogi, ki oblikujejo energetsko unijo, 

obravnavani po rednem zakonodajnem 

postopku, s čimer bo Parlament v celoti 

udeležen v postopku sprejemanja in bo 

zagotovljen dejanski demokratični nadzor; 

pričakuje, da bo okvir upravljanja za 

energetsko unijo po letu 2020 ambiciozen, 

zanesljiv, pregleden in demokratičen, da bo 

Parlament v celoti udeležen pri njegovem 

sprejemanju ter da bodo podnebni in 

energetski cilji za leto 2030 doseženi, zlasti 

z doslednim izvajanjem, uveljavljanjem in 

posodabljanjem obstoječe podnebne in 

energetske zakonodaje; poziva Komisijo, 

naj ne glede na druge obveznosti poročanja 

vsako leto predstavi poročilo o izvajanju 

energetske unije, vključno s podrobnostmi 

glede izvajanja energetske zakonodaje in 

napredka pri uresničevanju ciljev za leti 

2020 in 2030, naj oblikuje in posodablja 

sklop ključnih kazalnikov, ki naj bodo 

vključeni v poročilu, ter naj omogoči oceno 

napredka pri uresničevanju energetske 

unije; poudarja, da bi lahko navedeni 

kazalniki med drugim vključevali 

povezovalno zmogljivost, povezanost 

trgov, zmanjšanje uvoza energije, ravni 

diverzifikacije, cene in stroške energije, 

razvoj proizvodnih zmogljivosti v lasti 

skupnosti in lokalnih akterjev ter ravni 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da bodo vsi zakonodajni 

predlogi, ki oblikujejo energetsko unijo, 

obravnavani po rednem zakonodajnem 

postopku, s čimer bo Parlament v celoti 

udeležen v postopku sprejemanja in bo 

zagotovljen dejanski demokratični nadzor; 

pričakuje, da bo okvir upravljanja za 

energetsko unijo po letu 2020 ambiciozen, 

zanesljiv, pregleden in demokratičen, da bo 

Parlament v celoti udeležen pri njegovem 

sprejemanju ter da bodo podnebni in 

energetski cilji za leto 2030 doseženi, zlasti 

z doslednim izvajanjem, uveljavljanjem in 

posodabljanjem obstoječe podnebne in 

energetske zakonodaje; poziva Komisijo, 

naj ne glede na druge obveznosti poročanja 

vsako leto predstavi poročilo o izvajanju 

energetske unije, vključno s podrobnostmi 

glede izvajanja energetske zakonodaje in 

napredka pri uresničevanju ciljev za leti 

2020 in 2030, naj oblikuje in posodablja 

sklop ključnih kazalnikov, ki naj bodo 

vključeni v poročilu, ter naj omogoči oceno 

napredka pri uresničevanju energetske 

unije; poudarja, da bi lahko navedeni 

kazalniki med drugim vključevali 

povezovalno zmogljivost, povezanost 

trgov, zmanjšanje uvoza energije, ravni 

diverzifikacije, cene in stroške energije, 

razvoj proizvodnih zmogljivosti v lasti 

skupnosti in lokalnih akterjev ter ravni 
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energetske revščine in ranljivosti; energetske revščine in ranljivosti; je 

seznanjen s sklepi Sveta z dne 

26. novembra 2015 o sistemu upravljanja 

energetske unije ter poziva Komisijo, naj 

Parlamentu in Svetu hitro predloži 

zakonodajni predlog, ki bo upošteval 

sklepe Sveta in stališča Parlamenta, 

predstavljena v tem poročilu; se strinja s 

sklepi Sveta, da nacionalni energetski in 

podnebni načrti za obdobje od 2021 do 

2030 ne bi smeli biti usmerjeni le v 

doseganje ciljev za leto 2030, temveč bi 

morali odsevati tudi dolgoročno 

perspektivo, zlasti dogovorjeni cilj EU o 

znižanju emisij za 80–95 % do leta 2050 

glede na raven iz leta 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Predlog spremembe  62 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da bi morala energetska unija 

ubrati celovit pristop, osredotočen na 

razsežnosti, kot so uresničevanje v celoti 

povezanega notranjega energetskega trga, 

zanesljivost oskrbe, najboljša uporaba 

energetskih virov EU, brzdanje 

povpraševanja po energiji, zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov predvsem na 

podlagi obnovljivih virov energije in 

vseevropskega trga ogljika, ter raziskave in 

inovacije za ohranitev vodilne vloge na 

področju energetske tehnologije; poudarja, 

da bi morali biti državljani v ospredju 

energetske unije ter da bi jim bilo treba 

zagotoviti zanesljivo, trajnostno in cenovno 

dostopno energijo; 

5. poudarja, da bi morala energetska unija 

ubrati celovit pristop, osredotočen na 

razsežnosti, kot so uresničevanje v celoti 

povezanega notranjega energetskega trga, 

zanesljivost oskrbe, najboljša uporaba 

energetskih virov EU, brzdanje 

povpraševanja po energiji, razogljičenje 

predvsem na podlagi obnovljivih virov 

energije in vseevropskega trga ogljika, ter 

raziskave in inovacije za ohranitev vodilne 

vloge na področju energetske tehnologije; 

poudarja, da bi morali biti državljani v 

ospredju energetske unije ter da bi jim bilo 

treba zagotoviti zanesljivo, trajnostno in 

cenovno dostopno energijo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Predlog spremembe  63 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

Morten Helveg Petersen 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. znova izraža svojo zavezanost 

podnebnim in energetskim ciljem za leto 

2030, tj. zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov za 40 %, povečanju deleža 

obnovljivih virov energije v evropski 

mešanici energijskih virov na 27 % in 

povečanju energetske učinkovitosti za 

30 %; 

6. je seznanjen s šibkimi podnebnimi in 

energetskimi cilji Evropskega sveta za leto 

2030, tj. zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov za 40 %, povečanje deleža 

obnovljivih virov energije v evropski 

mešanici energijskih virov na 27 % in 

povečanje energetske učinkovitosti za 

27 %; spominja, da je Parlament večkrat 

pozval k zavezujočim podnebnim in 

energetskim ciljem za leto 2030, in sicer 

najmanj 40-odstotnemu zmanjšanju 

domačih emisij toplogrednih plinov, 

najmanj 30-odstotnemu deležu 

obnovljivih virov energije in 40-

odstotnemu izboljšanju energetske 

učinkovitosti, te cilje pa naj bi dosegli z 

določitvijo ciljev za posamezne države; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Predlog spremembe  64 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj pripravi 

konkretne ukrepe za zmanjšanje 

odvisnosti od uvoza energije, spremlja 

stopnjo raznovrstnosti uvoza in redno 

objavlja poročila o napredku v tem smislu; 

25. poziva Komisijo, naj ukrepa za 

zmanjšanje odvisnosti od uvoza energije in 

fosilnih goriv in redno objavlja poročila o 

napredku v tem smislu; poudarja 

pomembno vlogo energetske učinkovitosti 

in obnovljivih virov energije kot 

primarnega načina za zmanjšanje 

odvisnosti od uvoza ter potrebo po 

dejansko izvršljivih zavezujočih ciljih; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Predlog spremembe  65 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

Morten Helveg Petersen 

v imenu skupine ALDE 

Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 89 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

89. ugotavlja, da je v sklepih Evropskega 

sveta z dne 23. in 24. oktobra 2014 

zapisano, da se na ravni EU določi 

okvirni cilj o najmanj 27-odstotnem 

izboljšanju energetske učinkovitosti do 

leta 2030 in da bo ta cilj pregledan leta 

2020, ob upoštevanju ambicioznega cilja 

30-odstotnega izboljšanja na ravni EU; 

opozarja na resolucije Parlamenta v zvezi 

s tem; priznava obvezo Komisije, da bo pri 

reviziji direktive o energetski učinkovitosti 

upoštevala cilj 30-odstotnega povečanja; 

poudarja, da morajo imeti države članice 

prožnost pri ukrepih in metodah za 

doseganje tega cilja; poudarja, da bodo 

energetska učinkovitost in obnovljivi viri 

energije imeli ključno vlogo pri doseganju 

dolgoročnega cilja EU za stroškovno 

učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov; ponavlja, da mora EU ostati 

predana svojemu brezpogojnemu cilju 

znižanja emisij za vsaj 40 % do leta 2030; 

89. spominja na resolucije Parlamenta z 

dne 5. februarja 2014, 26. novembra 2014 

in 15. oktobra 2015, v katerih je pozval k 

določitvi treh zavezujočih energetskih in 

podnebnih ciljev za leto 2030, zlasti cilja o 

40-odstotnem izboljšanju energetske 

učinkovitosti; poudarja, da bi moral biti 

cilj EU o energetski učinkovitosti po letu 

2020 zavezujoč in da bi ga bilo treba 

uresničevati z določitvijo ciljev za 

posamezne države; poziva Komisijo, naj 

pripravi različne scenarije energetske 

učinkovitosti za leto 2030, vključno s 40-

odstotnim izboljšanjem, ki ga je kot cilj 

določil Parlament; poziva Svet, ki je 

pozval k določitvi vseevropskega cilja vsaj 

27 %, naj svoj cilj popravi in ga zastavi 

višje v skladu s ciljem, ki ga je sprejel 

Parlament; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Predlog spremembe  66 

Flavio Zanonato 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 150 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

150. ugotavlja, da so boljši standardi 

učinkovitosti vozil in učinkovitejša poraba 

goriva bistveni tako za zmanjšanje 

odvisnosti EU od nafte kot za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, zato poziva 

industrijo, države članice in Komisijo, naj 

nadaljujejo prizadevanja na tem področju 

in jih okrepijo; poziva Komisijo, naj 

pregleda standarde emisij CO2 za 

avtomobile in lahka dostavna vozila za 

obdobje po letu 2020; se vseeno zaveda, da 

je dolgoročna rešitev za zmanjšanje emisij 

v prometu in povpraševanja po energiji ter 

diverzifikacijo dobave povezana z 

alternativnimi viri, elektrifikacijo z 

električno energijo iz obnovljivih virov in 

spodbujanjem bolj trajnostnih načinov 

prevoza; 

150. ugotavlja, da so boljši standardi 

učinkovitosti vozil in učinkovitejša poraba 

goriva bistveni tako za zmanjšanje 

odvisnosti EU od nafte kot za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, zato poziva 

industrijo, države članice in Komisijo, naj 

nadaljujejo prizadevanja na tem področju 

in jih okrepijo, da bi glede na nedavne 

škandale zagotovile ne le točne preskuse 

emisij, temveč da bodo obenem ti preskusi 

pokazali dejanske emisije, ki nastajajo 

med vožnjo; poziva Komisijo, naj pregleda 

standarde emisij CO2 za avtomobile in 

lahka dostavna vozila za obdobje po letu 

2020; se vseeno zaveda, da je dolgoročna 

rešitev za zmanjšanje emisij v prometu in 

povpraševanja po energiji ter 

diverzifikacijo dobave povezana z 

alternativnimi viri, elektrifikacijo z 

električno energijo iz obnovljivih virov in 

spodbujanjem bolj trajnostnih načinov 

prevoza; 

Or. en 

 

 


