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9.12.2015 A8-0341/77 

Predlog spremembe  77 

Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

pametna omrežja, sisteme za upravljanje 

na strani povpraševanja in zmogljivosti za 

shranjevanje električne energije, da bi 

omogočili bolj razpršeno proizvodnjo z 

večjo uporabo obnovljivih virov; obenem 

opozarja, kako pomembno je razmisliti o 

tehnologiji visokonapetostnega 

enosmernega toka, saj bi bilo mogoče z 

njo odpraviti pomanjkanje konstantnosti 

obnovljivih virov energije; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Predlog spremembe  78 

Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 140 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

140. poudarja, da bi morali finančni 

mehanizmi EU ali njene finančne 

institucije na vse načine zagotavljati vse 

oblike podpore za jedrsko energijo; 

črtano 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Predlog spremembe  79 

Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 141 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

141. ugotavlja, da je jedrska energija ena 

pomembnejših v evropskem energetskem 

sistemu, saj povzroča manj emisij CO2, 

hkrati pa omejuje odvisnost od uvoza, 

zagotavlja stabilno proizvodnjo električne 

energije za oskrbo notranjega trga in 

zagotavlja energetski sistem, v katerega je 

mogoče postopno vključiti energijo iz 

obnovljivih virov; 

črtano 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Predlog spremembe  80 

Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 142 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

142. poziva države članice, ki postopoma 

odpravljajo jedrsko energijo, naj 

zagotovijo, da bo to nadomestila 

proizvodnja energije, ki lahko sorazmerno 

prispeva k oskrbi z energijo ter k 

stabilizaciji skupnega sistema proizvodnje 

in distribucije; 

črtano 

Or. en 

 

 


