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Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano in drugi 

 

Poročilo A8-0214/2016 

Werner Langen 

Na poti k novi zasnovi energetskega trga 

2015/2322(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poudarja, da so nizke cene energije 

na veleprodajnem trgu v večini evropskih 

regij posledica presežnih zmogljivosti; 

ugotavlja, da te cene zato trenutno ne 

spodbujajo naložb v nove zmogljivosti ali 

v energetsko učinkovitost in upravljanje 

povpraševanja; 

Or. en 
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Na poti k novi zasnovi energetskega trga 

2015/2322(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. podpira vse večji delež obnovljivih 

virov energije v EU; poudarja pomen 

trdnih in stroškovno učinkovitih 

programov podpore za dolgoročne naložbe, 

ki so odzivni in prilagodljivi na kratek rok 

ter prilagojeni nacionalnim potrebam in 

okoliščinam ter omogočajo postopno 

odpravo subvencij za zrele tehnologije 

obnovljivih virov energije; odobrava, da 

številne tehnologije obnovljivih virov 

energije hitro postajajo stroškovno 

konkurenčne s konvencionalnimi oblikami 

proizvodnje; ugotavlja, da bi bilo treba pri 

oblikovanju dobrih podpornih sistemov 

ravnati z veliko skrbnostjo, ter da bi bilo 

treba čim bolj zmanjšati vse vplive na 

energetsko intenzivne panoge, pri katerih 

je tveganje selitve virov CO2; 

49. podpira vse večji delež obnovljivih 

virov energije v EU; poudarja pomen 

trdnih in stroškovno učinkovitih 

programov podpore za dolgoročne naložbe, 

ki so odzivni in prilagodljivi na kratek rok 

ter prilagojeni nacionalnim potrebam in 

okoliščinam; poudarja, da so dobro 

zasnovane podporne sheme koristno 

orodje za hitro znižanje stroškov številnih 

tehnologij na področju obnovljivih virov 

energije, ki hitro postajajo stroškovno 

konkurenčne konvencionalnim oblikam 

proizvodnje; meni, da je treba zaradi 

številnih pomanjkljivosti trga, ki se 

trenutno pojavljajo, ohraniti stalen tok 

prihodkov za obnovljive vire energije, ki 

morajo biti pripravljeni za odzivanje na 

tržne signale v novem energetskem 

sistemu; ugotavlja, da bi bilo treba pri 

oblikovanju dobrih podpornih sistemov 

ravnati z veliko skrbnostjo, ter da bi bilo 

treba čim bolj zmanjšati vse vplive na 

energetsko intenzivne panoge, pri katerih 

je tveganje selitve virov CO2; 

Or. en 

 

 


