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Predlog spremembe 1
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju cilja Združenih 
narodov za trajnostni razvoj 7 „vsem 
zagotoviti dostop do cenovno 
sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in 
sodobnih virov energije“,

Or. en

Predlog spremembe 2
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 19. februarja 2019 z naslovom 
Evropska strategija za podatke 
(COM(2020)0066),

Or. en

Predlog spremembe 3
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pobude za 
trajnostno in pametno plinsko 
infrastrukturo za Evropo, ki jo je 
romunsko predsedstvo Svetu predstavilo 1. 
in 2. aprila 2019 v Bukarešti,
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Or. en

Predlog spremembe 4
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju informativnega 
dokumenta Evropskega računskega 
sodišča o podpori EU na področju 
shranjevanja energije (pregled 
št. 04/2019),

Or. en

Predlog spremembe 5
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN 
o podnebnih spremembah leta 2019 v 
Madridu, Španija (COP25),

Or. en

Predlog spremembe 6
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Parlament, Evropski svet in A. ker je cilj ničelne stopnje neto 
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Komisija podprli cilj ničelne stopnje neto 
emisij toplogrednih plinov v EU do leta 
2050, kar je v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma;

emisij toplogrednih plinov v EU do 
leta 2050 v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma, ki so ga podprli Parlament, 
Evropski svet in Komisija, neekonomičen, 
tehnično neizvedljiv in z ekološkega vidika 
ni smotrn;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker vse več znanstvenih dokazov 
kaže, da bi si za preprečitev najhujših 
posledic podnebnih sprememb Evropa 
morala prizadevati, da bi najpozneje do 
leta 2040 dosegla podnebno nevtralno 
gospodarstvo; ker so zadnji modeli na 
podlagi sistema s 100-odstotno 
obnovljivimi viri energije pokazali, da je 
ta cilj mogoče doseči na stroškovno 
učinkovit način1a;
_________________
1a SolarPower Europe in Univerza LUT, 
100% Renewable Europe. How To Make 
Europe’s Energy System Climate-Neutral 
Before 2050 (100-odstotno obnovljiva 
Evropa. Kako doseči podnebno 
nevtralnost evropskega energetskega 
sistema pred letom 2050), 2020, Bruselj.

Or. en

Predlog spremembe 8
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker Komisija ocenjuje, da bo 
morala biti EU zmožna shraniti šestkrat 
več energije kot zdaj, če naj bi do 
leta 2050 dosegla ničelno stopnjo neto 
emisij toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben 
energetski prehod s fosilnih goriv na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije;

B. ker je cilj podnebno nevtralnega 
gospodarstva ni več veljaven, saj sistem, ki 
bi temeljil na obnovljivih virih energije, 
gospodarsko, tehnično in okoljsko ni 
izvedljiv; ker imajo številne države EU 
rezerve premoga in plina, ki se 
uporabljajo v najsodobnejših elektrarnah 
za proizvodnjo električne energije ter 
zagotavljajo stabilnost omrežja, 
zanesljivost oskrbe in okoljsko 
neoporečnost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben 
energetski prehod s fosilnih goriv na 

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potrebna cenovno 
dostopna in učinkovita energija z odpravo 
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sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije;

fosilnih goriv na podlagi stroškovno 
učinkovitih tehnologij in s preusmeritvijo 
na nizkoogljični sistem, ki bo temeljil na 
obnovljivih virih energije, s čimer bi 
potrošnikom in industriji v EU zagotovili 
dostopne cene;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki temelji 
na obnovljivih virih energije;

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben hiter 
energetski prehod s fosilnih goriv na 
visoko energetsko učinkovit sistem, ki bo v 
celoti temeljil na obnovljivih virih energije; 
ker je za hiter, vključujoč in pravičen 
prehod treba v energetski sistem široko in 
dejavno vključiti državljane kot dejavne 
potrošnike, energetske skupnosti 
državljanov, samooskrbovalce energije iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki temelji 

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben cenovno 
dostopen in stroškovno učinkovit 
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na obnovljivih virih energije; energetski prehod s sistema, ki temelji 
predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki 
bo temeljil na obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben 
energetski prehod s fosilnih goriv na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije;

B. ker je za prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov potreben nujen energetski prehod s 
fosilnih goriv na visoko energetsko 
učinkovit sistem, ki bo v celoti temeljil na 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki temelji 
na obnovljivih virih energije;

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na visoko 
energetsko učinkovit sistem, ki bo temeljil 
na obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Clara Ponsatí Obiols
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki temelji 
na obnovljivih virih energije;

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki bo 
temeljil na obnovljivih virih energije in 
ima decentralizirano proizvodnjo energije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na sistem, ki temelji 
na obnovljivih virih energije;

B. ker je za prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo potreben energetski 
prehod s fosilnih goriv na podnebno 
nevtralen sistem, ki bo temeljil na 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

C. ker je večina obnovljivih virov 
energije, kot sta veter in sonce, nestalna in 
nestanovitna; ker ti viri niso primerni za 
centralizirano omrežje z izmeničnim 
tokom, saj niso obvladljivi niti ne zmorejo 
pokrivati osnovne obremenitve, kar bi 
resno ogrozilo zanesljivost oskrbe in 
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stabilnost omrežja; ker se v primeru, da se 
delež obnovljivih virov energije, zlasti 
vetrne in sončne energije, v skupni 
ponudbi električne energije poveča, ta 
delež lahko s povečanimi in 
nesprejemljivimi stroški vključi le v 
elektroenergetsko omrežje, ki že pred tem 
nemoteno deluje; ker to velja, dokler ne 
bodo na voljo ustrezni obrati za 
shranjevanje električne energije s 
potrebno zmogljivostjo; ker je izvedljivost 
tudi po tem vprašljiva zaradi potrebnega 
gospodarskega in poslovnega 
prizadevanja, porabe virov in povezanih 
škodljivih vplivov na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

C. ker obnovljivi viri električne 
energije, kot so geotermalna energija, 
hidroenergija in biomasa, lahko 
zagotovijo zmogljivost za pokritje osnovne 
obremenitve, drugi, kot sta veter in sonce, 
pa so nestalni in spremenljivi; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

C. ker so nekateri obnovljivi viri 
električne energije, kot sta veter in sončna 
fotovoltaika, nestalni in spremenljivi, za 
njihovo vključevanje v elektroenergetski 
sistem pa sta potrebni večja prožnost 
ponudbe in povpraševanja ter v prihodnost 
usmerjena strategija sektorskega 
povezovanja na področju energetike;

Or. en

Predlog spremembe 20
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

C. ker je večina obnovljivih virov 
energije, kot sta veter in sonce, nestalna in 
spremenljiva; ker je za vključevanje 
spremenljivih obnovljivih virov energije v 
elektroenergetski sistem potrebna večja 
prožnost ponudbe in povpraševanja, pri 
čemer je treba ohraniti načelo ločevanja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
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vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja, da bi stabilizirali 
elektroenergetsko omrežje ter preprečili 
veliko nihanje cen za ohranitev 
zanesljivosti oskrbe in cenovne 
dostopnosti energije; ker so za tako večjo 
prožnost potrebni večji obrati za 
shranjevanje energije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja;

C. ker je večina obnovljivih virov 
električne energije, kot sta veter in sonce, 
nestalna in spremenljiva; ker je za 
vključevanje spremenljivih obnovljivih 
virov energije v elektroenergetski sistem 
potrebna večja prožnost ponudbe in 
povpraševanja, da bi zagotovili zanesljivost 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 23
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je leta 2018 le 20 % končne 
porabe energije v EU-28 temeljilo na 
električni energiji in ker se bodo številni 
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deli gospodarstva, vključno z energetsko 
intenzivnimi, kemičnimi in industrijskimi 
procesi, še naprej v prihodnosti zanašali 
na molekule ali toplotne nosilce energije; 
ker leta 2018 več kot 60 % skupne 
električne energije v EU-28 še ni izhajalo 
iz obnovljivih virov; ker se pričakuje 
nadaljnja elektrifikacija; ker podnebne 
nevtralnosti ni mogoče doseči le z 
elektrifikacijo ali razogljičenjem 
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 24
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker slabo razvita infrastruktura za 
shranjevanje energije prispeva k težavi, da 
se presežna električna energija, 
ustvarjena z obnovljivimi viri energije, ki 
jih ne usmerja povpraševanje, v nekaterih 
državah članicah preliva čez mejo na 
sosednja območja, zaradi česar lahko 
elektroenergetska omrežja na teh 
območjih prenehajo delovati;

Or. en

Predlog spremembe 25
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bo imelo sektorsko 
povezovanje ključno vlogo pri krepitvi 
prožnosti in učinkovitosti energetskega 
sektorja ter zmanjševanju njegovega 
ogljičnega odtisa;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je plinska infrastruktura že 
široko dostopna;

Or. en

Predlog spremembe 27
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bosta nadaljnji razvoj dobro 
delujočega notranjega plinskega trga in 
ustrezno izvajanje strategije EU za 
skladiščenje plina in utekočinjenega 
zemeljskega plina prispevala k večji 
zanesljivosti oskrbe, diverzifikaciji in 
učinkovitosti energetskega sistema; ker 
morajo obstoječa skladišča plina imeti 
osrednjo vlogo v energetskem prehodu z 
zagotovitvijo cenovno dostopne in 
zanesljive energije za evropsko industrijo 
ter prebivalstvo, pri čemer se s tem hkrati 
omogoča hitro zmanjšanje emisij 
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toplogrednih plinov z nadomestitvijo nafte 
in premoga v proizvodnji energije, 
ogrevanju, industriji in mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker tehnologije za sezonsko 
shranjevanje toplote omogočajo 
večmesečno shranjevanje toplote ali 
hladu;

Or. en

Predlog spremembe 29
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker ima plin potrebne značilnosti 
kot nosilec energije, ki se lahko prenaša 
na dolge razdalje, zlahka skladišči v 
velikem obsegu in se obenem uporablja v 
sektorjih končne uporabe, ki bi jih bilo 
težko popolnoma elektrificirati; ker je plin 
treba priznati za pomembno 
premostitveno tehnologijo, ki mora imeti 
pomembno vlogo v prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo; ker ima vodik 
potencial, da postane eden od glavnih 
nosilcev energije v 21. stoletju, in 
izkoriščanje njegovega potenciala bi bilo 
treba v okviru politike podpreti s 
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poudarkom na raziskavah in razvoju na 
ravni EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 30
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker črpalne hidroelektrarne 
predstavljajo več kot 90 % zmogljivosti za 
shranjevanje energije v EU; ker imajo 
črpalne hidroelektrarne trenutno 
pomembno vlogo pri izravnavi 
povpraševanja po električni energiji in 
njene ponudbe, shranjevanju v velikem 
obsegu z visoko povratno učinkovitostjo 
ter kratkoročni in srednjeročni prožnosti z 
velikim razponom zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 31
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker bo plinska infrastruktura 
morala imeti določeno vlogo pri 
razogljičenju energetskega sistema, pri 
čemer jo bo treba pripraviti na prenos vse 
večjega deleža drugih plinov poleg 
zemeljskega plina, kot so vodik, biometan 
in sintetični metan, poleg tega pa 
obravnavati vprašanje izpustnih in 
ubežnih emisij metana;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker so bili leta 2018 samo 3 % 
svetovnih proizvodnih zmogljivosti za litij-
ionske baterijske celice v EU, 85 % pa v 
azijsko-pacifiški regiji;

Or. en

Predlog spremembe 33
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker lahko shranjevanje toplote 
zagotovi pomembne priložnosti za 
razogljičenje energetskega sektorja, tako z 
absorpcijo električne energije iz 
obnovljivih virov prek industrijskih 
toplotnih črpalk in z uporabo biomase ali 
bioplina kot tudi z zagotavljanjem storitev 
prožnosti, na primer za elektroenergetski 
sistem, ki temelji predvsem na obnovljivih 
virih; ker se dobro izolirane stavbe, 
omrežja daljinskega ogrevanja in 
namenski objekti za shranjevanje lahko 
uporabljajo za shranjevanje za različna 
obdobja;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker zeleni plini, kot so plini, 
proizvedeni z elektrolizo, pri kateri se 
uporablja električna energija iz 
obnovljivih virov energije, nudijo velike 
zmogljivosti za sezonsko shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 35
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cf. ker obstoječa plinska 
infrastruktura zagotavlja zmogljivosti za 
shranjevanje energije za zelene pline, na 
primer v prenosnih in distribucijskih 
plinovodih ali podzemnih skladiščih, ki se 
lahko uporabljajo za sezonsko 
shranjevanje, zaradi česar je optimizacija 
uporabe obstoječih zmogljivosti verjetno 
ustreznejša kot gradnja nove 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 36
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Uvodna izjava C g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Cg. ker baterije in druge 
decentralizirane naprave za shranjevanje, 
kot so vztrajniki, služijo za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe, pa tudi kot 
ekonomsko izvedljive infrastrukture za 
hitro polnjenje električnih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
upoštevajo prvo načelo energijske 
učinkovitosti, spodbujajo sektorsko 
povezovanje in uporabo povezovalnih 
daljnovodov ter proučijo potrebno 
prožnost sistema in izkoristijo svoj 
potencial za shranjevanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije, kolikor je to tehnično in 
gospodarsko mogoče; ugotavlja, da je 
zmogljivost črpalnih hidroelektrarn v 
celotni EU približno 2,6 TWh; navaja kot 
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primerjavo, da je bilo leta 2019 v Nemčiji 
proizvedenih približno 513 TWh 
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije; ponovno opozarja, da je energija 
javna družbena dobrina in da bi morala 
biti prednostna naloga EU zagotoviti 
stalno neprekinjeno oskrbo z energijo, 
okoljsko trajnost in enak dostop do 
cenovno dostopne energije za vse;

Or. en

Predlog spremembe 40
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije in razvijejo politične strategije za 
shranjevanje energije ob upoštevanju 
vseh vplivov in morebitnih tveganj, 
povezanih s proizvodnjo, shranjevanjem, 
prevozom, namestitvijo, delovanjem in 
razgradnjo;
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Or. en

Predlog spremembe 41
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije, zlasti glede na njen prispevek k 
podnebni nevtralnosti, in naj pripravijo 
ustrezno strategijo za shranjevanje, ki bo 
v skladu s politikami in smernicami EU;

Or. en

Predlog spremembe 42
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije in opredelijo politično strategijo 
za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 

1. poziva države članice in Komisijo, 
naj izkoristijo potencial za shranjevanje 
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energije; energije s celovito strategijo;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Sara Cerdas

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije;

1. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo svoj potencial za shranjevanje 
energije in si izmenjujejo informacije o 
dobrih praksah za izboljšanje 
shranjevanja energije in prispevanje k 
njemu;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje 
energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za osrednje omrežje z 
izmeničnim tokom s potrebno razširitvijo 
elektrarn, da bi dosegli večjo stabilnost 
omrežja ter zanesljivost oskrbe in 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje 
energije;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 47
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije; 
spodbuja Komisijo, naj upošteva vse vrste 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, črpalnimi hidroelektrarnami, 
vztrajniki, gorivnimi celicami in 
shranjevanjem toplote, s tehnološko 
odprtim pristopom, saj se lahko različne 
tehnologije uporabljajo v različnih 
primerih, kot so kratkoročno in 
dolgoročno shranjevanje ter uporaba v 
industriji, prometu ali gospodinjstvih; 
ugotavlja, da bi bilo treba v strategiji 
obravnavati trenutno odsotnost 
dolgoročnega shranjevanja; nadalje 
spodbuja Komisijo, naj v strategiji 
opredeli načine za podporo raziskavam, 
razvoju, inovacijam in ustreznemu 
vlaganju v shranjevanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije, 
da bi omogočila prehod na visoko 
energijsko učinkovito gospodarstvo, ki bo 
v celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije, pri čemer naj vanjo vključi zlasti 
shranjevanje majhnih količin in potencial 
za prožnost na regionalni ravni, pa tudi 
čezmejne povezave in sektorsko 
povezovanje;

Or. en

Predlog spremembe 49
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije 
v okviru pametnega sektorskega 
povezovanja, pri čemer naj upošteva tako 
kratkoročni kot tudi dolgoročni vidik in 
tesno sodeluje z zasebnim sektorjem ter 
raziskovalnimi in inovacijskimi grozdi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 2. poziva Komisijo, naj razvije 
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celovito strategijo za shranjevanje energije; celovito strategijo za shranjevanje energije, 
ki bi morala temeljiti na prvem načelu 
energijske učinkovitosti in se uporabljati 
za pravičen prehod k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 51
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije, 
pri čemer naj upošteva različne stroške v 
EUR/MWh za gradnjo in delovanje 
ustrezne tehnologije shranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sara Cerdas

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije 
celovito strategijo za shranjevanje energije 
na podlagi znanstvenih dokazov ter 
posvetovanja s tehničnimi strokovnjaki in 
raziskovalci, specializiranimi za to 
področje;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
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v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. zlasti meni, da bi v tej strategiji 
morali biti opredeljeni potrebni ukrepi za 
izboljšanje čezmejnega usklajevanja, 
zmanjšanje regulativnega bremena za 
vstop na trg, dostop do kapitala, znanj in 
spretnosti ter surovin za tehnologije 
baterij, ki bi bili namenjeni spodbujanju 
konkurenčnosti evropskega trga in 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 54
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja velik potencial 
inovativnih rešitev za shranjevanje 
energije v različnih sektorjih, zlasti 
elektrifikacije prometa in mobilnosti; 
poziva Komisijo, naj pripravi strukturo 
spodbud za vlaganje v raziskave, 
proizvodnjo in potrebno vzpostavitev 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 55
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo 
sodelovali vsi ustrezni generalni 
direktorati, za razvoj te strategije, vključno 
s celovito analizo ogljičnega odtisa in 
življenjskega cikla tehnologij za 
shranjevanje, pri čemer naj upošteva vsaj 
pridobivanje in/ali proizvodnjo surovin, 
proizvodni proces, prevoz in po potrebi 
postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj razvije to 
strategijo, vključno vsaj s: pregledom 
obstoječih in prihodnjih tehnologij ter 
obsežno analizo njihovih prispevkov k 
visoko energijsko učinkovitemu sistemu, 
ki bo v celoti temeljil na obnovljivih virih 
energije, ter k pristopu sektorskega 
povezovanja; celovito analizo ogljičnega 
odtisa in življenjskega cikla različnih 
rešitev za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in postopek recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo 
sodelovali vsi ustrezni generalni 
direktorati, za razvoj te strategije, vključno 
s celovito analizo ogljičnega odtisa in 
življenjskega cikla tehnologij za 
shranjevanje, pri čemer naj upošteva vsaj 
pridobivanje in/ali proizvodnjo surovin, 
proizvodni proces, prevoz in po potrebi 
postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj razvije to 
strategijo, vključno s celovito analizo 
dejanskih potreb, ogljičnega odtisa in 
življenjskega cikla tehnologij za 
shranjevanje, pri čemer naj upošteva vsaj 
pridobivanje in/ali proizvodnjo surovin, 
proizvodni proces, prevoz in postopek 
recikliranja ter izgubo energije različnih 
možnosti shranjevanja, pa tudi naravne 
geografske omejitve;

Or. en

Predlog spremembe 57
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati ter ki bo z 
usklajevanjem z državami članicami 
razvila celovito strategijo, vključno z 
vsemi ustreznimi energetskimi, okoljskimi, 
podnebnimi, tehnološkimi, proizvodnimi 
in socialno-ekonomskimi vidiki;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje ter tržnih in 
storitvenih vidikov, med drugim 
pridobivanja in/ali proizvodnje surovin, 
proizvodnega procesa, prevoza in po 
potrebi postopkov recikliranja ter 
vzdrževanja; projektna skupina bi morala 
tudi oceniti potencial različnih tehnologij 
in rešitev za shranjevanje, da bi ustvarili 
lokalne vrednostne verige in tržno 
usmerjene poslovne modele, ki bodo 
prinesli nova delovna mesta in storitve v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos 
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Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje ter obravnavo 
regulativnih ovir za prebojne raziskave in 
inovacije, pri čemer naj upošteva vsaj 
pridobivanje in/ali proizvodnjo surovin, 
proizvodni proces, prevoz in po potrebi 
postopek recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in postopek recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 61
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
projektno skupino, v kateri bodo sodelovali 
vsi ustrezni generalni direktorati, za razvoj 
te strategije, vključno s celovito analizo 
ogljičnega odtisa in življenjskega cikla 
tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj 
upošteva vsaj pridobivanje in/ali 
proizvodnjo surovin, proizvodni proces, 
prevoz in po potrebi postopek recikliranja, 
pa tudi pridobivanje sestavnih delov in 
vključevanje evropskih industrijskih 
akterjev;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da cilji energetskih 
povezav v EU do leta 2020 v nekaterih 
državah članicah kljub njihovim 
dejanskim prizadevanjem še zdaleč niso 
izpolnjeni, in je zelo zaskrbljen, da bodo te 
države članice morda ostale nepovezane z 
evropskimi omrežji ali se bodo povezale z 
nesorazmerno velikimi naložbenimi 
stroški; tehnologije za shranjevanje 
energije so torej ključne, zato je treba 
zlasti najbolj ranljivim državam članicam 
zagotoviti pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 63
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Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj v prihodnjih 
zakonodajnih predlogih v zvezi s 
shranjevanjem energije pojasni vloge in 
odgovornosti akterjev v vsej vrednostni 
verigi za njen razvoj, lastništvo in 
upravljanje, pri čemer naj upošteva nabor 
različnih rešitev (od domačih baterij, 
baterij v samostojnih električnih sistemih, 
shranjevanja toplote iz gospodinjstev, 
tehnologije vozilo-omrežje, črpalnih 
hidroelektrarn do prilagajanja odjema) 
ter povezane stroške;

Or. en

Predlog spremembe 64
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj poleg tega 
izvede analizo energetske zmogljivosti, 
električne zmogljivosti, trajanja 
shranjevanja, naložb v osnovna sredstva, 
operativnih stroškov, povratne 
učinkovitosti in pretvorbene učinkovitosti 
obstoječih obratov in projektov za 
shranjevanje ter naj vključi te podatke v 
modeliranje energetskega sistema za 
oceno političnih možnosti, pri čemer naj 
zajame tudi učinke v eni uri, da bi 
pravilno ocenila trenutno in prihodnjo 
potrebno prožnost sistema ter prispevek 
shranjevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da naj bi električna 
vozila do leta 2040 imela zmogljivost za 
shranjevanje, ki bo enaka polovici sedanje 
dnevne porabe električne energije; 
poudarja, da je izkoriščanje te 
zmogljivosti ključno, zato morata biti 
pametno polnjenje ter polnjenje vozilo-
omrežje (V2G) omogočena v vseh vozilih;

Or. en

Predlog spremembe 66
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo skladnost zakonodaje na 
evropski, nacionalni ali lokalni ravni ter 
preprečijo njeno prekrivanje;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 68
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da stroškovno učinkovit 
energetski prehod na nizkoogljični 
energetski sistem, ki bo večinoma temeljil 
na obnovljivih virih energije, zahteva 
dobro razvito in optimizirano 
elektroenergetsko in plinsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja za 
elektrone in molekule, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi zanesljiva, cenovno 
dostopna in trajnostna oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 69
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Ivo Hristov, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvita energetska 
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elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

omrežja in napredne tehnologije 
shranjevanja za elektrone in molekule, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje 
povpraševanja, da se zagotovi zanesljiva, 
cenovno dostopna in trajnostna oskrba z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da pravičen, učinkovit in 
uspešen energetski prehod na sistem, ki bo 
produktiven v smislu, da bo optimiziral 
porabo obnovljivih primarnih virov 
energije za proizvodnjo električne 
energije, zahteva elektroenergetsko 
omrežje, ki bo uravnoteženo, medsebojno 
povezano na evropski ravni in ekonomsko 
optimizirano, ter ga bo treba razviti na 
podlagi naprednih tehnologij shranjevanja 
s povečanimi zmogljivostmi za 
shranjevanje, zaradi česar morajo ta 
sektor neposredno javno regulirati 
demokratični javni organi, da se zagotovi 
zanesljiva oskrba z energijo po cenah, ki 
so socialno-ekonomsko ugodne za 
gospodinjske potrošnike in konkurenčne 
za poslovne odjemalce;

Or. pt

Predlog spremembe 71
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
visoko energijsko učinkovit sistem, ki bo v 
celoti temeljil na obnovljivih virih energije, 
zahteva upoštevanje prvega načela 
energijske učinkovitosti, ogromno 
razširitev obnovljivih virov, okrepitev 
vloge potrošnikov, neizkrivljene cenovne 
signale, pametno energetsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja in 
prožnosti, vključno z upravljanjem 
povpraševanja, da se zagotovijo stroškovna 
učinkovitost, vključevanje in zanesljivost 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 72
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito in pametno 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo; 
priznava ključno vlogo digitalizacije pri 
razvoju bolj decentraliziranega in 
povezanega energetskega sistema ter 
končnem energetskem prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 73
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 4



PE650.683v01-00 36/172 AM\1204565SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva inovativne pristope v 
raziskavah, dobro razvito in pametno 
elektroenergetsko omrežje ter napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo; 
zato poziva Komisijo, naj v okviru 
programa Obzorje Evropa še naprej 
podpira raziskave na področju 
shranjevanja, vključno z raziskavami 
novih in nastajajočih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
visoko energetsko učinkovit sistem, ki bo v 
celoti temeljil na obnovljivih virih energije, 
zahteva dobro razvito, optimizirano in 
pametno elektroenergetsko omrežje, 
premišljeno kombinacijo obnovljivih in 
prilagodljivih virov, kot so napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo in 
zmanjša potreba po rezervni proizvodnji iz 
fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 75
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvita energetska 
omrežja in napredne tehnologije 
shranjevanja, rezervne zmogljivosti in 
upravljanje povpraševanja, da se zagotovi 
zanesljiva, cenovno dostopna in 
trajnostna oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 76
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, zanesljivo 
decentralizirano proizvodnjo, ki se lahko 
prilagaja meteorološkim razmeram, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje 
povpraševanja, da se zagotovi stalna 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 77
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
cenovno dostopen, stroškovno učinkovit in 
stabilen sistem, ki bo temeljil na 
obnovljivih virih energije, zahteva dobro 
razvito elektroenergetsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje 
povpraševanja, da se zagotovi stalna 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos 
Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, kot so 
mikroomrežja, rezervne zmogljivosti in 
upravljanje povpraševanja, da se zagotovi 
stalna oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 79
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 4. ugotavlja, da energetski prehod na 
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sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

podnebno nevtralen sistem, ki bo temeljil 
na obnovljivih virih energije, zahteva 
dobro razvito elektroenergetsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje 
povpraševanja, da se zagotovi stalna 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 80
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
podnebno nevtralen sistem, ki bo temeljil 
na obnovljivih virih energije, zahteva 
dobro razvito elektroenergetsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje 
povpraševanja, da se zagotovi stalna 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 81
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
sistem, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, zahteva dobro razvito 
elektroenergetsko omrežje in napredne 
tehnologije shranjevanja, rezervne 
zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, 
da se zagotovi stalna oskrba z energijo;

4. ugotavlja, da energetski prehod na 
visoko učinkovit sistem, ki bo temeljil na 
obnovljivih virih energije, zahteva dobro 
razvito elektroenergetsko omrežje in 
napredne tehnologije shranjevanja, 
rezervne zmogljivosti in prilagajanje 
odjema, da se zagotovi stalna oskrba z 
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energijo;

Or. en

Predlog spremembe 82
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da sezonska izravnava 
infrastrukture za vodik in obstoječe 
plinske infrastrukture, kot so prenosni in 
distribucijski plinovodi, podzemna 
skladišča in objekti za utekočinjeni 
zemeljski plin ter obstoječi sistemi 
daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
zagotavlja ogromno zmogljivost 
shranjevanja energije, vendar pa bi bilo 
treba povečati čezmejno zmogljivost in 
dokončno oblikovati notranji trg energije, 
da bi jih v celoti izkoristili; optimizacija 
uporabe obstoječih sredstev s 
prilagoditvijo za nove vire plina (zlasti 
biometan in vodik) bi olajšala povezovanje 
obratov za proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov in zmanjšala potrebo 
po dragih električnih daljnovodih; 
podobno lahko sistemi daljinskega 
ogrevanja in hlajenja pomagajo izravnati 
vse bolj nestalen elektroenergetski sistem 
ter pomagajo izkoristiti obnovljiva goriva 
ali toplotne črpalke, ki uporabljajo 
nizkoogljično električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 83
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko in Elżbieta Kruk
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bilo treba v 
procesu razvoja shranjevanja energije 
spoštovati načelo tehnološke nevtralnosti 
za spodbujanje inovacij in omogočiti 
enake konkurenčne pogoje različnim 
tehnologijam ter da bi glavni dejavnik, ki 
bi vplivali na razvoj različnih tehnoloških 
rešitev, morali biti kazalniki porabe 
energije, emisij in stroškov proizvodnje, 
izkoriščanja, recikliranja ter razgradnje;

Or. en

Predlog spremembe 84
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja pomembnost prizadevanj 
za decentralizacijo proizvodnje energije z 
individualno lastno proizvodnjo, tako da 
bi bilo energijo mogoče proizvajati in 
dobavljati specifičnim območjem, s čimer 
bi se sprostil pritisk na baterije in 
omogočila njihova uporaba samo za 
oskrbo spremenljivih območij, kjer je to 
potrebno zaradi vremenskih pogojev in 
nestalne proizvodnje iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priznava, da imajo lahko sistemi 
shranjevanja energije pomembno vlogo 
pri olajšanju dostopa do zanesljive, 
trajnostne in cenovno dostopne energije 
za državljane, zlasti državljane energetsko 
izoliranih držav članic, saj blažijo 
sezonskega nihanja porabe energije in 
omogočajo polno izkoriščanje 
razpoložljivega potenciala energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 86
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja sinergije med 
shranjevanjem energije in povezovalnimi 
daljnovodi; povezovalni daljnovodi imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
prožnosti omrežja, saj pomagajo izravnati 
proizvodnjo v državah z različnimi profili 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
in učinkoviteje uporabljati njihove 
zmogljivosti za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je treba električno 
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energijo proizvajati takrat, ko se najbolj 
potrebuje; meni, da je treba osrednje 
omrežje izmeničnega toka vedno ohraniti 
na frekvenci 50 Hz;

Or. en

Predlog spremembe 88
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. opozarja na ocene, da bodo v 
naslednjih desetih letih velik del prožnosti 
elektroenergetskih sistemov še vedno 
zagotavljale konvencionalne elektrarne, 
ker elektrolizatorji še vedno ne bodo 
konkurenčna rešitev; poudarja, da je 
treba pri programih podpore za 
shranjevanje energije paziti, da bodo čim 
manj izkrivljali trg in ne bodo 
diskriminirali drugih ponudnikov 
prožnosti;

Or. en

Predlog spremembe 89
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da bo izboljšanje 
modeliranja, ki ga Evropska komisija 
uporablja za ocenjevanje načinov za 
razogljičenje in s tem povezanih političnih 
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možnosti, ključna prednostna naloga, saj 
se trenutno znatno podcenjuje pozitivni 
vpliv shranjevanja energije; modeliranje 
vpliva na prihodnjo zakonodajo in 
zasnovo trga, ne zgolj za shranjevanje 
energije, temveč tudi za širši energetski 
sistem;

Or. en

Predlog spremembe 90
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da bo uspešen prehod 
na nizkoogljično družbo odvisen tudi od 
velike količine zanesljivih podatkov, ki so 
lahko koristni tudi za celovit razvoj 
naprednih rešitev shranjevanja; v zvezi s 
tem pozdravlja prihodnje oblikovanje 
skupnega evropskega podatkovnega 
prostora za energijo;

Or. en

Predlog spremembe 91
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da v bližnji prihodnosti 
še ne bodo na voljo gospodarni in torej 
socialno upravičeni načini za 
shranjevanje električne energije;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 93
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da energetski prehod brez 
ustreznega ekonomsko utemeljenega in 
tehnično izvedljivega shranjevanja 
energije ni izvedljiv, če naj bi zagotovili 
zanesljivost oskrbe ter stabilnost omrežja 
in gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 94
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 

5. podnebni cilji energetskega 
prehoda ne smejo ogroziti zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo ali socialno-
ekonomske vzdržnosti končnih cen;
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in energetski prehod tesno povezana;

Or. pt

Predlog spremembe 95
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da visoki deleži energije 
iz obnovljivih virov v regionalnih in 
nacionalnih mešanicah virov energije, na 
primer na Portugalskem in v Avstriji, v 
preteklosti niso povzročili izpadov 
električne energije ali prekinitev v oskrbi; 
ugotavlja, da so številne države članice, 
vključno z Nemčijo, Španijo ali 
Portugalsko, že delovale več zaporednih 
dni povsem na energiji iz obnovljivih 
virov; zato zavrača trditev, da bi prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo lahko 
ogrozil zanesljivost oskrbe; poudarja, da 
energijska učinkovitost, pametna omrežja, 
vključevanje in razpršene možnosti 
prožnosti, vključno s shranjevanjem, 
krepijo zanesljivost oskrbe z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 96
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe, tehnološke 
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biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

nevtralnosti, učinkovitosti in cenovne 
dostopnosti; poudarja, da morajo biti 
zanesljiva oskrba z energijo in tehnološka 
stroškovna učinkovitost ter energetski 
prehod tesno povezani;

Or. en

Predlog spremembe 97
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe ali cenovne 
dostopnosti energije; poudarja, da morajo 
biti zanesljiva oskrba z energijo, večja 
energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost in energetski prehod tesno 
povezani; poudarja, da je to mogoče 
doseči s povečanjem obratov za 
shranjevanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 98
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana, tudi z 
nujnim vključevanjem različnih virov 
energije;
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Or. en

Predlog spremembe 99
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morajo 
biti zanesljiva oskrba z energijo, 
stroškovna učinkovitost in energetski 
prehod tesno povezani;

Or. en

Predlog spremembe 100
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z energijo in 
energetski prehod tesno povezana;

Or. en

Predlog spremembe 101
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe, dostopa do energije 
in cenovne dostopnosti; poudarja, da 
morata biti zanesljiva oskrba z električno 
energijo in energetski prehod tesno 
povezana;

Or. en

Predlog spremembe 102
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos 
Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in energetski prehod tesno povezana;

5. poudarja, da prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti 
zanesljivosti oskrbe; poudarja, da morata 
biti zanesljiva oskrba z električno energijo 
in pravičen energetski prehod tesno 
povezana;

Or. en

Predlog spremembe 103
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi razvoj cenovno 
dostopnih in povezanih rešitev za 
shranjevanje moral biti prednostna 
naloga, zato je ključno zmanjšati stroške 
in izboljšati učinkovitost rešitev za 
shranjevanje energije; izpostavlja, da 



PE650.683v01-00 50/172 AM\1204565SL.docx

SL

raziskave in inovacije ključno prispevajo k 
zmanjšanju stroškov in povečanju 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 104
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je vsem 
rešitvam za shranjevanje energije 
(tehnološka nevtralnost) zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje, da bi tržne sile lahko 
usmerjale izbiro tehnologije, hkrati pa bi 
se izognili izbiranju zmagovalcev in 
poražencev z upravnimi odločitvami;

Or. en

Predlog spremembe 105
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj primerno 
podpre energetsko neodvisnost otoških 
držav članic, da bi izravnali negativne 
učinke njihove energetske izoliranosti, 
zlasti kadar so za medsebojne povezave 
med državami članicami potrebne znatne 
kapitalske naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 106
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da so razlike v 
povpraševanju po energiji v EU zelo 
sezonske in da so potrebne rešitve za 
sezonsko shranjevanje, s katerimi bi 
zadostili koničnemu povpraševanju po 
energiji pozimi; priznava, da bosta 
shranjevanje v plinastem stanju in 
dolgoročno shranjevanje toplote imela 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
celoletne, zanesljive in cenovno dostopne 
energije evropski industriji in 
prebivalstvu; zato poudarja pomen 
podpore za hitro uvajanje obnovljivih in 
razogljičenih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 107
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. priznava, da so zajemanje, 
uporaba in shranjevanje ogljika 
predpogoj za vsak stroškovno učinkovit 
scenarij blažitve podnebnih sprememb, ki 
je skladen s scenarijem globalnega 
segrevanja za 1,5 °C, kot sta IPCC in 
Evropska komisija priznala v sporočilu z 
naslovom Čist planet za vse;

Or. en
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Predlog spremembe 108
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 109
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. pri vzpostavljanju energetske 
infrastrukture, ki je ključna za prehod, je 
treba upoštevati socialno-ekonomske, 
kulturne in okoljske interese na lokalni in 
regionalni ravni ter spodbujati 
zagotavljanje informacij zadevnim 
skupnostim in njihovo vključevanje v 
proces;

Or. pt

Predlog spremembe 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe
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6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. poziva države članice, naj dejavno 
in inovativno spodbujajo javno podporo na 
lokalni ravni v različnih fazah razvoja 
infrastrukture za shranjevanje (od 
načrtovanja do izgradnje), da bi zmanjšali 
asimetričnost informacij v javnosti in 
pomagali uresničiti boljše projekte, ki 
bodo koristili podnebnim in energetskim 
politikam EU;

Or. en

Predlog spremembe 111
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. opozarja, da je treba upoštevati in 
spoštovati nacionalno in lokalno 
zakonodajo; poziva države članice, naj 
dejavno spodbujajo javno podporo na 
lokalni ravni za infrastrukturne projekte, 
na primer z zgodnjim vključevanjem 
javnosti, ter upoštevajo in demokratično 
vključijo utemeljene pripombe 
prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 112
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti in projekti 
shranjevanja v velikem obsegu, ki so 
ključni za energetski prehod, pogosto 
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države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti;

srečujejo z močnim odporom na lokalni 
ravni; poziva države članice, naj dejavno 
spodbujajo javno podporo na lokalni ravni 
ter komunikacijo z javnostjo, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti in 
zagotavljanjem smernic v zvezi z 
morebitnimi nasprotujočimi cilji, 
opredeljenimi v drugi zakonodaji EU; 
udeležba javnih organov v konkurenčnih 
dejavnostih bi moral biti skrajni ukrep, ki 
je časovno omejen in ga nadzorujejo 
nacionalni regulativni organi ter je 
prilagojen veljavnim predpisom EU na 
področju energije;

Or. en

Predlog spremembe 113
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. poudarja vlogo energetske 
demokracije, vključujoče udeležbe, 
obveščanja in posvetovanja, preglednosti 
ter enakih konkurenčnih pogojev za 
uspešen energetski prehod; ugotavlja, da 
se infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni z zgodnjim 
posvetovanjem z javnostjo, ki nudi 
dejanske priložnosti za razpravo o 
alternativnih možnostih, z vključevanjem 
v projekte in z zahtevo, da del projektov 
neposredno vodijo državljani, ki v zameno 
tudi uživajo vse koristi;

Or. en
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Predlog spremembe 114
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, regije in občine, naj 
dejavno spodbujajo javno podporo na vseh 
ravneh s sodelovalnim upravljanjem, na 
primer z zgodnjim vključevanjem javnosti 
in posvetovanjem z njo, obsežnim 
razširjanjem informacij, vključno z 
informacijami o stroških neukrepanja, ter 
preglednostjo v zvezi z načrtovanimi 
projekti in modeli, s katerimi bodo 
zadevne skupnosti imele koristi od 
napeljav, kjer je ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 115
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer 
z zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. opozarja, da se infrastrukturni 
projekti, ki so ključni za energetski prehod, 
pogosto srečujejo z velikimi zamudami v 
postopkih izdaje dovoljenj in močnim 
odporom na lokalni ravni; poziva države 
članice, naj poenostavijo in racionalizirajo 
postopke izdaje dovoljenj in časovne 
okvire ter dejavno spodbujajo obveščanje 
in vključevanje javnosti, da bi okrepili 
podporo na lokalni ravni; poziva Komisijo, 
naj presodi, ali bo za države članice 
objavila smernice za uskladitev področja;
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Or. en

Predlog spremembe 116
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti in projekti 
shranjevanja v večjem obsegu, ki so 
ključni za energetski prehod, pogosto 
srečujejo z močnim odporom in zamudami 
na lokalni ravni; poziva države članice, naj 
dejavno spodbujajo javno podporo na 
lokalni ravni, na primer z zgodnjim 
vključevanjem javnosti ali omogočanjem 
lokalnim skupnostim da se vključijo, 
finančno udeležijo ali dobijo nadomestilo;

Or. en

Predlog spremembe 117
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti, tesnim 
sodelovanjem med ustreznimi sektorji in 
odškodninskimi shemami;
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Or. en

Predlog spremembe 118
Sara Cerdas

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti;

6. globoko obžaluje, da se 
infrastrukturni projekti, ki so ključni za 
energetski prehod, pogosto srečujejo z 
močnim odporom na lokalni ravni; poziva 
države članice, naj dejavno spodbujajo 
javno podporo na lokalni ravni, na primer z 
zgodnjim vključevanjem javnosti in s 
širokim obveščanjem o javnem 
posvetovanju v zvezi s projektom;

Or. pt

Predlog spremembe 119
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta 
Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj razvijejo 
skupno metodologijo za ocenjevanje 
izvora osnovnih surovin, uporabljenih pri 
pripravi rešitev za shranjevanje energije, 
zlasti z vidika varstva človekovih pravic, 
spoštovanja okoljskih standardov in 
preprečevanja potratnega izkoriščanja 
naravnih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja pomen celostnega 
pristopa k načrtovanju omrežja in pobud 
za povezovanje sektorjev, namenjenih 
izkoriščanju sinergij, do katerih bo prišlo 
zaradi povezovanja plinskega sektorja ter 
sektorja daljinskega ogrevanja in 
hlajenja, da bi dosegli podnebno 
nevtralno in konkurenčno evropsko 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 121
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. pri načrtovanju in vzpostavljanju 
energetske infrastrukture bi bilo treba 
upoštevati potrebo po njeni čim manjši 
ozemeljski razpršenosti, da bi se zmanjšali 
stroški naložbe in obratovanja, pa tudi 
okoljski vplivi;

Or. pt

Predlog spremembe 122
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva k pravočasnemu izvajanju 
Direktive (EU) 2019/944 o trgu električne 
energije in Uredbe (EU) 2019/943 o trgu 
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 123
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da je v skladu s 
tehnološko nevtralnostjo pomembno vsem 
rešitvam za shranjevanje energije 
zagotoviti enake konkurenčne pogoje, da 
bi tržne sile lahko usmerjale izbiro 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 124
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja pomen povečanja 
količine nizkoogljičnih plinov, 
dobavljenih na notranji trg plina EU;

Or. en

Predlog spremembe 125
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Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. priznava, da bo EU potrebovala 
čedalje večje količine nizkoogljične 
energije, vključno z električno energijo in 
vodikom; poudarja, da je treba za 
zagotovitev zadostnih količin podpreti 
nizkoogljične načine proizvodnje vodika, 
vključno z vodikom, proizvedenim iz 
jedrske električne energije, in zemeljskim 
plinom z zajemom in uporabo ali 
shranjevanjem ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 126
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6d. priznava, da bodo čedalje večje 
količine nizkoogljične energije uvožene iz 
tujine in da mora energetska politika zato 
biti v središču evropske zunanje politike; 
zavezništva na področju vodika in zelene 
električne energije z afriškimi/arabskimi 
državami so enako pomembna kot 
sodelovanje na področju plina; cilj bi 
moral biti doseči široko razpršenost 
tveganj med različnimi viri oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 127
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
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v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6e. poziva Komisijo, naj v okviru 
strategije za pametno sektorsko 
povezovanje zagotovi trdno pravno 
podlago, da bodo upravljavci prenosnega 
in distribucijskega sistema plinske 
infrastrukture lahko prenašali druge 
oblike plina, razen zemeljskega, vključno 
s prenosom CO2 za uporabo ali 
shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 128
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6f. poudarja pomembno vlogo, ki jo 
lahko imajo rešitve za shranjevanje 
energije in pametno sektorsko 
povezovanje v realnem razogljičenju 
grozdov energetsko intenzivne industrije; 
poziva Komisijo, naj razvije strateški 
pristop v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 129
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6 g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6g. poudarja potencial shranjevanja 
kot alternative tradicionalni širitvi 
omrežja pri usklajenem načrtovanju 
infrastrukture v okviru prihodnjega 
pametnega sektorskega povezovanja;

Or. en

Predlog spremembe 130
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja pomen pravočasnega 
prenosa direktive o električni energiji v 
nacionalne zakonodaje; poudarja, da bi 
moralo biti shranjevanje energije v 
nacionalnih pravnih okvirih skladno 
opredeljeno, in sicer s tehnološko 
nevtralnim pristopom; opozarja na 
negotovosti v zvezi z njegovim obsegom, 
zlasti v zvezi z vključitvijo različnih 
tehnologij pretvorbe električne energije v 
plin, zato poziva Komisijo, naj nujno 
zagotovi ustrezne smernice;

Or. en

Predlog spremembe 131
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
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skladov zagotovi učinkovitejše 
povezovanje operativnih programov, ki se 
upravljajo na nacionalni in regionalni 
ravni, z drugimi neposredno upravljanimi 
instrumenti, zlasti programom Obzorje, da 
bi vzpostavili enoten okvir ukrepov, ki se 
bodo medsebojno podpirali;

Or. en

Predlog spremembe 132
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. priporoča Komisiji, naj še pred 
začetkom naslednjega okvirnega 
programa uporabi ustrezna orodja, ki so 
se doslej izkazala za učinkovita, kot so 
vodilni programi, da bi omogočila 
financiranje raziskovalnih osnov za 
prebojne inovacije, saj le postopne 
inovacije ne bodo omogočile doseganja 
ciljev zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 133
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic 
od upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 

črtano
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prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

Or. pt

Predlog spremembe 134
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

7. poudarja, da je omrežnina 
utemeljena in jo je zato treba še naprej 
plačevati za vsako uporabo omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 135
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo, in meni, 
da je zaradi tega izvajanih manj projektov 
za shranjevanje energije; poziva Komisijo, 
naj v svojem prihodnjem predlogu za 
revidirano direktivo o obdavčitvi energije 
prepove dvojno obdavčevanje v zvezi s 
projekti za shranjevanje energije; poziva 
države članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije uvedejo omrežnine, 
ki odražajo stroške, v skladu z Uredbo 
(EU) 2019/943 o notranjem trgu 
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 136
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo davke 
na energijo; je prepričan, da bi odprava 
tega bremena povečala število projektov za 
shranjevanje energije; poziva Komisijo, naj 
v svojem prihodnjem predlogu za 
revidirano direktivo o obdavčitvi energije 
prepove dvojno obdavčevanje v zvezi s 
projekti za shranjevanje energije; poziva 
države članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja, pri tem pa 
upoštevajo, da je treba vsem udeležencem 
na trgu zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje, vključno z zahtevo, da plačajo 
omrežnine, ki izražajo stroške;

Or. en
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Predlog spremembe 137
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj razlikuje 
med končno uporabo in shranjevanjem ali 
pretvorbo in v svojem prihodnjem 
predlogu za revidirano direktivo o 
obdavčitvi energije prepove dvojno 
obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja in preoblikujejo 
nadomestila, tako da bodo izražala koristi 
shranjevanja za družbo in da bodo 
odpravljene ovire za vstop projektov za 
shranjevanje na trg;

Or. en

Predlog spremembe 138
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da plačajo omrežnino ali 
davke na energijo, celo če to pomeni 
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prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

dvakratno plačilo; je prepričan, da bi 
odprava tega bremena izboljšala 
učinkovitost uvajanja projektov za 
shranjevanje energije; poziva Komisijo, naj 
pripravi učinkovit sistem obdavčitve in v 
svojem prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj pripravijo učinkovite sisteme 
obdavčitve in nadomestil v zvezi s projekti 
za shranjevanje energije, vključno z 
odpravo vseh vrst neučinkovitega 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

Or. en

Predlog spremembe 139
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo; je 
prepričan, da bi odprava tega bremena 
povečala število projektov za shranjevanje 
energije; poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu za revidirano 
direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

7. poudarja, da večina držav članic od 
upravljavcev obratov za shranjevanje 
energije zahteva, da dvakrat plačajo 
omrežnino ali davke na energijo in druge 
dajatve; je prepričan, da bi odprava tega 
bremena povečala število projektov za 
shranjevanje energije; poziva Komisijo, naj 
v svojem prihodnjem predlogu za 
revidirano direktivo o obdavčitvi energije 
prepove dvojno obdavčevanje v zvezi s 
projekti za shranjevanje energije; poziva 
države članice, naj v zvezi s projekti za 
shranjevanje energije odpravijo vse vrste 
dvojnega obdavčevanja ali dvojnih 
nadomestil;

Or. en
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Predlog spremembe 140
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da evropski omrežni 
kodeksi z izjemo črpalnih hidroelektrarn 
običajno ne obravnavajo obratov za 
shranjevanje energije, zaradi česar so ti v 
različnih državah članicah obravnavani 
neenako, zlasti v zvezi z zahtevami za 
priključitev v omrežje; meni, da to pomeni 
neenake konkurenčne pogoje, ki ovirajo 
razvoj uspešnih poslovnih primerov pri 
obratih za shranjevanje energije; poziva 
Komisijo, naj spodbudi prizadevanja za 
vzpostavitev skupnih zahtev za priključitev 
v omrežje in naj obravnava druge ovire, ki 
preprečujejo vključevanje shranjevanja v 
trge električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 141
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da bi bilo treba za vstop 
shranjevanja energije na trg v vsakem 
sistemu razviti posebne tržne proizvode, 
kjer bi bile nagrajene vse tehnologije 
shranjevanja energije, ki prinašajo očitno 
dodano vrednost za zagotavljanje 
stabilnosti in stroškovno učinkovitega 
delovanja sistema; da bi povečali varnost 
naložb in pospešili uvajanje rešitev za 
shranjevanje, bi morale biti dovoljene 
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dolgoročne pogodbe za storitve, ki jih 
ponujajo obrati za shranjevanje, pod 
pogojem, da imajo druge tehnologije 
prožnosti enake pogoje in da je to 
gospodarsko učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 142
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da je treba primerljivo 
obravnavati shranjevanje v vseh različnih 
nosilcih energije in shranjevanje pred in 
za števcem, da bi preprečili navzkrižno 
subvencioniranje z izogibanjem omrežnim 
tarifam, sistemskim nadomestilom, 
davkom in dajatvam. Večino finančnih 
prizadevanj za razogljičenje še vedno 
krijejo odjemalci, zaradi česar je torej 
shranjevanje energije posredno 
kaznovano;

Or. en

Predlog spremembe 143
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. poziva k reviziji in spremembi 
uredbe TEN-E17 v interesu stabilnosti 
omrežja, zanesljivosti oskrbe in 
gospodarske vzdržnosti proizvodnje 
električne energije; poudarja, da mora biti 
seznam projektov skupnega interesa 
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prilagojen v skladu z merili stabilnosti 
omrežja, zanesljivosti oskrbe in 
gospodarske učinkovitosti;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 144
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. poziva k reviziji uredbe TEN-E17 z 
revizijo meril za upravičenost in kategorij 
elektroenergetske infrastrukture, da bi 
bolje obravnavala razvoj obratov za 
shranjevanje energije; poziva, naj se 
merila za dodelitev statusa projekta 
skupnega interesa uskladijo z vsemi petimi 
razsežnostmi energetske unije ter s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en
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Predlog spremembe 145
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, da se lahko ta prilagodi ciljem 
držav članic iz njihovih nacionalnih 
energetskih načrtov in uskladi s temi cilji;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. pt

Predlog spremembe 146
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo z 
merili zanesljivosti oskrbe, trajnosti, 
povezovanja trgov in konkurence, pa tudi 
s podnebnimi cilji EU s podpiranjem 
naložb v nizkoogljične pline, kot so vodik, 
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biometan in sintetični metan, prenos CO2 
za uporabo ali shranjevanje in zemeljski 
plin v prehodni fazi;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 147
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uporabijo za 
doseganje podnebnih, trajnostnih in 
energetskih ciljev EU; v zvezi s tem poziva, 
naj se v novih smernicah upošteva vloga 
shranjevanja in naj smernice podprejo 
razvoj lokalnih decentraliziranih 
projektov ter njihovega združevanja, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po širitvi 
omrežij in se bodo učinkoviteje izkoristila 
finančna sredstva;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
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str. 39). str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 148
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva k temeljiti reformi postopka 
priprave desetletnega razvojnega načrta 
omrežja z vključitvijo prvega načela 
energijske učinkovitosti v načrtovanje 
infrastrukture, pa tudi prožnosti, 
sektorskega povezovanja in čezmejnih 
povezav; zahteva, naj se merila za 
dodelitev statusa projekta skupnega 
interesa uskladijo s podnebnimi in 
trajnostnimi cilji EU;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 149
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo z 
dolgoročnim ciljem Pariškega sporazuma 
glede temperatur in ciljem EU glede 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 s 
sistematičnim podnebnim ocenjevanjem 
vseh projektov, ki so kandidati za 
vključitev na seznam projektov skupnega 
interesa;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 150
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

8. nujno poziva k reviziji uredbe 
TEN-E17, preden bo sprejet naslednji 
seznam projektov skupnega interesa; 
poziva, naj se merila za dodelitev statusa 
projekta skupnega interesa uskladijo s 
podnebnimi in trajnostnimi cilji EU, ob 
upoštevanju posebnih potreb različnih 
držav članic;

_________________ _________________
17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) 
št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) 
št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, 
str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 151
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o TEN-E upošteva pomembno 
vlogo shranjevanja pri energetskem 
prehodu; poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da bodo nove smernice spodbujale lokalne 
projekte za shranjevanje in omogočale 
združevanje virov, pa tudi zmanjšale 
potrebo po širjenju prenosnih omrežij in 
omogočile učinkovitejšo uporabo 
finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 152
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj prizna 
ključno vlogo vseh tehnologij za prožnost 
in shranjevanje za zagotovitev 
učinkovitega energetskega prehoda ter 
visokih ravni zanesljivosti oskrbe in 
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stabilnosti sistema; poudarja javni interes 
za razvoj novih projektov za shranjevanje 
in nadgradnjo obstoječih, ki bi se moral 
odražati v hitrem, prednostnem in 
racionaliziranem postopku izdaje 
dovoljenj v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 153
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja;

9. ugotavlja, da so nacionalni in 
lokalni pravni okvirni pogoji in postopki 
za odobritev utemeljeni in jih je treba 
strogo upoštevati;

Or. en

Predlog spremembe 154
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja;

9. ugotavlja, da postopki za odobritev 
na nacionalni ravni trajajo dlje od 
najdaljšega obdobja, ki je v uredbi TEN-E 
predvideno za projekte skupnega interesa; 
poziva Komisijo, naj prilagodi roke za 
projekte skupnega interesa v skladu s 
potrebnim časom ter gospodarskimi in 
finančnimi zmogljivostmi na nacionalni 
ravni;
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Or. pt

Predlog spremembe 155
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu;

Or. en

Predlog spremembe 156
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja, pri 
čemer naj upošteva prevladujoč javni 
interes za projekte shranjevanja, ki so 
projekti skupnega interesa;

Or. en



PE650.683v01-00 78/172 AM\1204565SL.docx

SL

Predlog spremembe 157
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega mehanizma izvrševanja;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postopki za odobritev na nacionalni ravni 
trajajo bistveno dlje od najdaljšega 
obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno 
za projekte skupnega interesa; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
prihodnjem pregledu s pomočjo 
učinkovitega in usklajenega mehanizma 
izvrševanja;

Or. en

Predlog spremembe 158
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da je v skladu z 
veljavnimi pravili notranjega trga plina 
upravljavcem prenosnega in 
distribucijskega sistema plinske 
infrastrukture v EU dovoljeno prenašati 
samo zemeljski plin v okviru regulirane 
dejavnosti; poziva Komisijo, naj v okviru 
strategije pametnega sektorskega 
povezovanja omogoči upravljavcem 
prenašanje nizkoogljičnih plinov, kot so 
vodik, biometan in sintetični metan, ter 
CO2 za uporabo in shranjevanje, ki bo 
prav tako regulirana dejavnost;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru 
programa Obzorje 2020 na trg, in 
pozdravlja, da se načrtuje večja 
osredotočenost na dejavnosti blizu trga v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti z 
ustanovitvijo Evropskega sveta za 
inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 160
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na 
dejavnosti blizu trga v okviru programa 
Obzorje Evropa, zlasti z ustanovitvijo 
Evropskega sveta za inovacije; poziva k 
večji uporabi instrumenta 
predkomercialnih naročil;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov, ki bi se lahko 
tržili in ki bi upoštevali tudi znanstvene, 
inženirske in gospodarske vidike; obžaluje 
enostransko in ideološko dodeljevanje 
raziskovalnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 161
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na projekte 
na področju baterij in dejavnosti blizu trga 
v okviru programa Obzorje Evropa, zlasti z 
ustanovitvijo Evropskega sveta za 
inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil, 
vključno z javnimi naročili; poleg tega 
poziva k zadostnemu financiranju 
programa Obzorje Evropa, da bo lahko 
podprl zmogljivosti za shranjevanje 
energije v EU, ter zmanjšanju upravnega 
bremena, da bi olajšali dostop do 
finančnih sredstev za zagonska, mala in 
srednja podjetja, dejavna na področju 
shranjevanja energije; ugotavlja tudi, da 
je treba najti načine za izboljšanje 
uspešnosti raziskovalnih projektov na 
področju shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 162
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil; 
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poudarja pomembnost okrepitve 
financiranja raziskav in inovacij, ki 
spodbujajo vključevanje industrije, da bi 
pospešili tehnološki razvoj in zagotovili 
potencialno prožne konkurenčne pogoje; 
pospešiti je treba raziskave na področju 
čiste in nizkoogljične tehnologije, 
vključno s shranjevanjem energije;

Or. en

Predlog spremembe 163
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga ob hkratni ohranitvi temeljnih 
raziskovalnih ciljev, da bi v prihodnosti v 
okviru programa Obzorje Evropa nastal 
portfelj tehnologij in projektov, ki bodo 
blizu trga, zlasti z ustanovitvijo 
Evropskega sveta za inovacije; poziva k 
večji uporabi instrumenta 
predkomercialnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 164
Sara Cerdas

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
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Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil ter k 
večjim naložbam v nove tehnologije za 
shranjevanje energije, ki so bolj 
trajnostne in dobičkonosne;

Or. pt

Predlog spremembe 165
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg in neobstoj sistema za 
spremljanje projektov po njihovem 
zaključku ali razširjanje rezultatov 
raziskav, ter pozdravlja, da se načrtuje 
večja osredotočenost na dejavnosti blizu 
trga v okviru programa Obzorje Evropa, 
zlasti z ustanovitvijo Evropskega sveta za 
inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 166
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje 
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raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije; poziva k večji uporabi 
instrumenta predkomercialnih naročil;

raziskovalnih projektov v okviru programa 
Obzorje 2020 na trg, in pozdravlja, da se 
načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti 
blizu trga v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 167
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je potrebnih več 
raziskav o uporabi kemičnih snovi za 
shranjevanje energije, pa tudi temeljnih 
raziskav o superprevodnosti, ki bi morale 
biti vključene v prihodnji program 
Obzorje;

Or. en

Predlog spremembe 168
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje 
energije; poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. ugotavlja, da bi se bilo treba 
izogibati ukrepom državne pomoči na 
področju shranjevanja električne energije, 
saj predstavljajo neustrezne posege na trg;
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Or. en

Predlog spremembe 169
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje energije; 
poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 že posredno omenjajo 
projekte za shranjevanje energije, saj 
shranjevanje prispeva k zagotovitvi stalne 
oskrbe z energijo z dopolnjevanjem drugih 
tehnologij in tehnik, kot so prilagajanje 
odjema, optimizacija in digitalizacija 
energetskih omrežij, rezervna proizvodnja, 
pretvorba električne energije v plin ali 
celo izboljšane tehnike za napovedovanje, 
upravljanje in nadzorovanje sistemov 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje energije; 
poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 že posredno omenjajo 
projekte za shranjevanje energije, saj 
shranjevanje prispeva k zagotovitvi stalne 
oskrbe z energijo z dopolnjevanjem drugih 
tehnologij;

Or. en



AM\1204565SL.docx 85/172 PE650.683v01-00

SL

Predlog spremembe 171
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje 
energije; poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 posredno omenjajo 
shranjevanje energije; poleg tega ugotavlja, 
da je bilo v preteklosti prijavljenih 
presenetljivo malo ukrepov državne 
pomoči za projekte shranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 172
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje energije; 
poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje energije; 
poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja, in poziva Komisijo, naj v 
naslednjih smernicah o državni pomoči 
razširi obseg upravičenih dejavnosti, tako 
da bodo vključevale sisteme in rešitve za 
shranjevanje energije na podlagi odprtih, 
konkurenčnih in preglednih mehanizmov;

Or. en
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Predlog spremembe 173
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo za 
obdobje 2014–2020 samo posredno 
omenjajo projekte za shranjevanje energije; 
poleg tega ugotavlja, da je bilo v 
preteklosti prijavljenih presenetljivo malo 
ukrepov državne pomoči za projekte 
shranjevanja;

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
smernice o državni pomoči za varstvo 
okolja in energijo za obdobje 2014–2020 
samo posredno omenjajo projekte za 
shranjevanje energije; poleg tega ugotavlja, 
da je bilo v preteklosti prijavljenih 
presenetljivo malo ukrepov državne 
pomoči za projekte shranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 174
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj ne uvaja 
državne pomoči ali drugih posegov, ki 
izkrivljajo trg; poudarja, da državna 
pomoč običajno vodi v neučinkovito 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 175
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; načrtovana revizija 
smernic o državni pomoči bi morala 
odražati politične cilje evropskega 
zelenega dogovora in cilje okrepitve ter 
poenostavitve naložb v trajnostne rešitve, 
tako da bi zagotovila hitro odpravo 
neposrednih in posrednih subvencij na 
področju energije, zlasti za premog in 
fosilna goriva v Uniji, ter smernice, ki bi 
bile popolnoma v skladu s cilji zmanjšanja 
toplogrednih plinov in okoljskimi cilji, za 
nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, 
katerih vloga bo ključnega pomena pri 
učinkovitem in inovativnem izvajanju 
evropskega zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 176
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči še naprej 
upošteva vlogo shranjevanja in njegov 
prispevek k podnebni nevtralnosti EU ter 
prilagajanju podnebnim spremembam in 
dovoli podporo tistih rešitev za 
shranjevanje, ki so prvi komercialni 
projekti ali temeljijo na obnovljivih virih 
energije; poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale okoljske, gospodarske in 
socialne učinke, vpliv na odpornost na 
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podnebne spremembe, učinkovitost 
različnih rešitev za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito in škodljivo 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 177
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva vlogo 
shranjevanja pri energetskem prehodu; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
nove smernice upoštevale trajnost in 
učinkovitost različnih projektov za 
shranjevanje in dovolile izvzetje iz pravil o 
državni pomoči samo za prve komercialne 
uporabe, da se prepreči neučinkovito 
financiranje; poudarja, da je upravljanje 
sredstev za shranjevanje s strani netržnih 
akterjev omejeno na primere, ko ni 
tržnega interesa in nacionalni regulativni 
organ odobri izjemo; 

Or. en

Predlog spremembe 178
Sandra Pereira

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj ustrezno upoštevajo vlogo shranjevanja 
pri energetskem prehodu, da ne bi 
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energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

preobremenile sistema in s tem povečale 
cen za končne potrošnike; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da bodo nove 
smernice upoštevale učinkovitost in 
stabilnost omrežja v zvezi z različnimi 
tehnologijami za shranjevanje, ki so se že 
uveljavile kot razvite;

Or. pt

Predlog spremembe 179
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in lokalne 
lastne proizvodnje energije, ki pomaga 
omrežju zlasti na koncu vodov, ter njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 180
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva in 
primerno obravnava pomembno vlogo 
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energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

shranjevanja pri energetskem prehodu; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
nove smernice upoštevale učinkovitost 
različnih tehnologij za shranjevanje in 
njihov prispevek k stabilnosti omrežja, da 
se prepreči neučinkovito financiranje v 
konkurenci z drugimi rešitvami za 
prožnost;

Or. en

Predlog spremembe 181
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale naravo različnih tehnologij za 
shranjevanje in njihov prispevek k 
doseganju cilja EU glede podnebne 
nevtralnosti v letu 2050 ter stabilnosti 
omrežja, da se prepreči neučinkovito in 
netrajnostno financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 182
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
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pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
preprečita neučinkovito financiranje ter 
izkrivljanje konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 183
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se 
prepreči neučinkovito financiranje;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
smernic o državni pomoči upošteva 
pomembno vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo nove smernice 
upoštevale učinkovitost različnih 
tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti, zanesljivosti in 
prožnosti omrežja, da se prepreči 
neučinkovito financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 184
Patrizia Toia, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. izpostavlja, da v večini držav članic 
naročila omrežnih storitev, kot so 
frekvenčne pomožne storitve, temeljijo 
samo na kratkoročnih pogodbah, z 
drugimi storitvami, kot so nefrekvenčne 
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pomožne storitve, pa se pogosto niti ne 
trguje na trgih; je prepričan, da so 
dolgoročni cenovni signali, ki jih 
zagotavljajo trgi, ključni za vlagatelje in 
upravljavce obratov za shranjevanje in bi 
vodili k večjemu številu projektov za 
shranjevanje energije; poziva države 
članice, naj zagotovijo popolno, ustrezno, 
pravočasno in učinkovito izvajanje 
svežnja o čisti energiji, da bi zagotovile 
pravilne tržne signale in razvile 
nediskriminatorno naročanje; poziva 
Komisijo, naj spremlja in usmerja države 
članice pri tem izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 185
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bosta v novih smernicah upoštevala 
učinkovitost različnih tehnologij za 
shranjevanje in njihov prispevek k 
stabilnosti omrežij vseh sektorjev, da se 
prepreči neučinkovito financiranje in da 
se udeležba netržnih akterjev omeji na 
primere ter okoliščine iz členov 36 in 54 
Direktive (EU) 2109/944 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in spremembi 
Direktive 2012/27/EU (prenovitev);

Or. en

Predlog spremembe 186
Andris Ameriks



AM\1204565SL.docx 93/172 PE650.683v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da bi lahko pristanišča 
delovala kot energetska vozlišča krožnega 
gospodarstva z ogromnimi možnostmi 
shranjevanja baterij in pretvorbe 
odpadnih baterij nazaj v energijo; zato 
poziva Komisijo, naj podpre naložbe v 
povezano infrastrukturo v pristaniščih in 
zagotovi povezave med pristaniško 
infrastrukturo v različnih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 187
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj proučijo celoten tehnološki in človeški 
potencial za razvoj obstoječih obratov za 
proizvodnjo energije v obrate za 
shranjevanje energije, da bi ublažili 
negativne vplive proizvodnje energije, ki 
temelji na ogljiku, na družbo;

Or. en

Predlog spremembe 188
Patrizia Toia, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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12b. priznava, da je usklajen in jasen 
okvir v zvezi z lastništvom in delovanjem 
različnih tehnologij pomemben za 
shranjevanje energije; poudarja, kako 
pomembno je, da so sredstva za 
shranjevanje energije v lasti tržnih 
akterjev, ki jih tudi upravljajo kot 
konkurenčne dejavnosti v skladu z načeli 
svežnja o čisti energiji;

Or. en

Predlog spremembe 189
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo, naj v vso 
zakonodajo v zvezi s shranjevanjem 
energije jasno vključi koncept 
večstoritvenega poslovnega modela, da bi 
podprla uvedbo tehnologij za 
shranjevanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 190
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poziva Komisijo, naj okrepi 
prizadevanja za pospešitev energetskega 
prehoda na otokih in izoliranih območjih 
z zagotovitvijo financiranja in dodatne 
politične podpore, prilagojene potrebam 
otokov; to bi moralo vključevati 
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zmanjšanje ovir za uvedbo shranjevanja 
energije, zagotovitev dostopa do tokov 
prihodkov in financiranja za projekte 
shranjevanja ter zagotovitev obravnave 
shranjevanja skupaj z drugimi viri 
prožnosti v načrtih otokov za prehod;

Or. en

Predlog spremembe 191
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Iz elektrike v plin Kemično shranjevanje

Or. en

Predlog spremembe 192
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Iz elektrike v plin Iz elektrike v x

Or. en

Predlog spremembe 193
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Iz elektrike v plin Iz elektrike v X

Or. en

Predlog spremembe 194
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih 
panogah;

13. priznava, da pri pretvorbi 
električne energije v vodik nastajajo velike 
izgube, kar pomeni, da so koeficienti 
pretvorbe nizki, zato je zelo 
negospodarna;

Or. en

Predlog spremembe 195
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih 
panogah;

13. priznava ključno vlogo električne 
energije iz obnovljivih virov in 
razogljičene električne energije ter plinov, 
vključno z vodikom, za shranjevanje 
energije in razogljičenje industrije, 
ogrevanja in mobilnosti, pa tudi njeno 
vlogo kot trajnostne surovine za 
industrijske in kemične procese;

Or. en

Predlog spremembe 196
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

13. priznava potencial trajnostnega 
vodika iz obnovljivih virov za shranjevanje 
energije in kot surovine v energetsko 
intenzivnih panogah ter za posebno 
uporabo v sektorjih industrije in prometa 
na dolge razdalje, v katerih je potencial 
energijske učinkovitosti že dodobra 
izkoriščen in ki jih ni mogoče 
elektrificirati;

Or. en

Predlog spremembe 197
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih 
panogah;

13. priznava potencial zelenega vodika 
za shranjevanje energije in kot surovine v 
težkem tovornem prometu, v katerem je 
težko zmanjšati delež ogljika, in 
energetsko intenzivnih panogah, tudi 
skupaj z drugimi združljivimi 
tehnologijami, kot je shranjevanje toplote;

Or. en

Predlog spremembe 198
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 13. priznava velik potencial zelenega 
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vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah; 
zato pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vzpostavitev zavezništva za čisti vodik;

Or. en

Predlog spremembe 199
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

13. priznava velik potencial vodika, 
zlasti zelenega vodika, za dolgoročno 
shranjevanje energije v velikih količinah in 
sektorsko povezovanje, na primer kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 200
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za sezonsko shranjevanje energije 
in kot surovine v energetsko intenzivnih 
panogah ter kot trajnostnega goriva za 
številne načine prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 201
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah, 
prometu in drugih sektorjih, ki jih je težko 
elektrificirati;

Or. en

Predlog spremembe 202
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava velik potencial zelenega 
vodika za shranjevanje energije in kot 
surovine v energetsko intenzivnih panogah;

13. priznava velik potencial vodika in 
zelenega metana za shranjevanje energije 
in kot surovine v energetsko intenzivnih 
panogah, prometu in stavbah;

Or. en

Predlog spremembe 203
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja pomembno vlogo 
tehnologij za pretvorbo električne energije 
v plin, ki so ključne pri omogočanju 
pametnega sektorskega povezovanja in 
povezovanja elektroenergetskega in 
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plinskega sektorja; v zvezi s tem poudarja, 
da ima vodik pomembno vlogo kot nosilec 
energije, goriva in surovine; zato poziva 
Evropsko unijo, naj še naprej podpira 
raziskave in razvoj v zvezi z razvojem 
vodikovega gospodarstva ter naj nujno 
podpre nadaljnjo razširitev tehnologij za 
pretvorbo električne energije v plin pa 
tudi tehnologij ločevanja, zlasti s podporo 
pobude za vodik, ki je pomemben projekt 
skupnega evropskega interesa; poudarja, 
da je treba za spodbuditev končnih 
potrošnikov upoštevati morebitne dodatne 
stroške mešanja vodika v omrežje 
zemeljskega plina;

Or. en

Predlog spremembe 204
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da je trenutno v 
Evropski uniji malo obratov za 
proizvodnjo zelenega vodika; nadalje 
ugotavlja, da je povečana in pravočasna 
uvedba energije iz obnovljivih virov 
ključnega pomena za domačo proizvodnjo 
zelenega vodika; poziva Komisijo, naj 
izvede analizo sedanjih in potencialnih 
evropskih zmogljivosti za proizvodnjo 
zelenega vodika; poleg tega spodbuja 
Komisijo, naj izvede analizo zmogljivosti 
za podzemno shranjevanje vodika ter 
prouči ukrepe za povečanje javnih in 
zasebnih naložb v raziskave o zelenem 
vodiku;

Or. en
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Predlog spremembe 205
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. priznava pomembnost 
dokumentiranja zelene vrednosti vodika iz 
obnovljivih virov v celotni vrednostni 
verigi, na primer z izdajo zelene oznake 
poleg evropskih potrdil o izvoru, ki so že 
določena v členu 19 Direktive 
2018/2001/EU o energiji iz obnovljivih 
virov, s čimer se bo omogočilo oblikovanje 
evropskega trga z zelenim vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 206
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da že obstoječa in 
razvijajoče se plinska infrastruktura 
zagotavljata veliko zmogljivost za 
shranjevanje energije in da bi 
optimizacija teh sredstev za vključitev 
novih virov plina olajšala vključevanje 
obratov za proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov; v zvezi s tem 
ugotavlja, da bi bilo treba obravnavati 
vprašanje nove vloge plinskih operaterjev 
prenosnih sistemov z vidika pravil o 
ločevanju;

Or. en
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Predlog spremembe 207
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. priznava, da je za proizvodnjo 
vodika po konkurenčnih cenah potrebna 
polna proizvodnja; to je mogoče doseči z 
uporabo različnih virov nizkoogljične 
proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 208
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Patrizia 
Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. ugotavlja, da proizvodnja vodika 
za shranjevanje energije še ni 
konkurenčna zaradi visokih proizvodnih 
stroškov; poleg tega ugotavlja, da je velika 
razlika v stroških zelenega in modrega 
vodika; izpostavlja pomembnost 
podpornih ukrepov, s katerimi se bodo 
zmanjšali stroški zelenega vodika, da bi ta 
postal uspešen poslovni primer;

Or. en

Predlog spremembe 209
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da je zeleni vodik lahko 
pomembna tehnologija za shranjevanje 
energije v podnebno nevtralnem 
gospodarstvu po letu 2050; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi dolgoročno 
strategijo za sektorja vodika in plina v 
skladu s ciljem podnebno nevtralnega 
gospodarstva do leta 2050; poleg tega 
poziva Komisijo, naj v to strategijo vključi 
analizo vloge modrega vodika pri 
razogljičenju naše družbe kot prehodne 
molekule na poti k izključni uporabi 
zelenega vodika, vključno z možno 
usmeritvijo in emisijami toplogrednih 
plinov, kot je metan, za uporabo modrega 
vodika ter potrebnimi tehnologijami za 
zajemanje in uporabo ogljika in/ali 
zajemanje in shranjevanje ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 210
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko 
omrežje kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v EU in državah 
članicah ni usklajenih standardov za 
certifikacijo različnih oblik in izvorov 
vodika; zato poziva Komisijo, naj razvije 
jasne standarde za taksonomijo in 
certifikacijo; poudarja, da je za 
energetsko intenzivne industrijske 
procese, ki jih je težko razogljičiti, 
procese, ki so odvisni od vodika kot 
surovine, in namenske uporabe v prometu 
potreben čisti vodik;

Or. en
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Predlog spremembe 211
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko 
omrežje kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v EU in državah 
članicah ni usklajenih standardov za 
kategorizacijo in certifikacijo različnih 
vrst vodika; zato poziva Komisijo, naj z 
odprtim in preglednim postopkom razvije 
taksonomijo vodika, katere končni namen 
bo razlikovati, certificirati in spodbujati 
zeleni vodik, proizveden z elektrolizo iz 
električne energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 212
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica, Robert 
Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom in 
biometanom; zato poziva Komisijo, naj 
razvije minimalne standarde za mešanje 
vodika, tako za plinsko omrežje kot tudi za 
končne uporabnike; izpostavlja, da bi se 
bilo treba posvetovati z deležniki, zato da 
bodo ti standardi prilagojeni potrebam 
končnih uporabnikov glede kakovosti in 
tehnološkim zmogljivostim za prevzem 
plina, mešanega z vodikom; poleg tega 
priporoča, naj se pripravijo evropski 
standardi za podnebno nevtralne in 
obnovljive pline ter razvije sistem potrdil o 
izvoru, v katerih bodo navedene 
preprečene emisije CO2, pa tudi 
pojasnjeno, kako je bil plin proizveden, 
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vključno z uporabljenimi surovinami, da 
bi potrošnikom in končnim uporabnikom 
omogočili sledljivost zelene energije;

Or. en

Predlog spremembe 213
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z 
upravljavci plinske infrastrukture 
spodbuja skupni pristop pri standardih za 
mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike, ki bo 
upošteval posebnosti plinskih omrežij in 
njihovih zahtev v različnih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 214
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom, kar je 
pomemben prehodni korak pri 
spodbujanju uporabe zelenega vodika; 
zato poziva Komisijo, naj oceni in razvije 
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minimalne standarde za mešanje vodika, 
tako za plinsko omrežje kot tudi za končne 
uporabnike;

Or. en

Predlog spremembe 215
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike, ob 
upoštevanju posebnosti posameznih držav, 
pa tudi posebnih interesov končnih 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 216
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj razvije minimalne standarde 
za mešanje vodika, tako za plinsko omrežje 
kot tudi za končne uporabnike;

14. ugotavlja, da v državah članicah 
obstajajo različni standardi glede mešanja 
vodika z zemeljskim plinom; zato poziva 
Komisijo, naj sprejeme jasno opredelitev 
zelenega vodika in razvije minimalne 
standarde za mešanje vodika, tako za 
plinsko omrežje kot tudi za končne 
uporabnike;

Or. en
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Predlog spremembe 217
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da so napeljave za 
pretvorbo električne energije v plin, v 
katerih se proizvaja zeleni metan, že 
tehnološko napredne in pripravljene za 
komercialno uporabo; ugotavlja, da je 
zeleni metan, v nasprotju z vodikom, že 
mogoče neposredno vnesti v obstoječa 
omrežja v velikih količinah;

Or. en

Predlog spremembe 218
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da je plin iz električne 
energije in s tem tudi vodik mogoče razviti 
v druge oblike plina, kot sta metanol in 
amoniak, ki se lahko uporabljajo kot 
gorivo v pomorskem in letalskem sektorju, 
pa tudi težkem tovornem prometu;

Or. en

Predlog spremembe 219
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
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Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 220
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno socialno-ekonomsko analizo 
prenove in uporabe plinske infrastrukture 
namesto elektroenergetske infrastrukture 
za prenos in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 221
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov in koristi ter 
razpoložljivosti naknadnega opremljanja 
plinske infrastrukture, ki je pomembna za 
uporabo zelenega vodika za shranjevanje, 
ki se bo prenašal v velikih količinah, ali za 
to, da bi omogočili uvajanje vodikove 
mobilnosti; priznava potencial podzemnih 
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plinskih skladišč, kot so prazne jame ali 
shranjevanje v porah; poziva Komisijo, 
naj vključi analizo stroškov in koristi teh 
objektov za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 222
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo združljivosti vodika z 
obstoječo plinsko infrastrukturo 
(plinovodi, podzemna skladišča, terminali 
za utekočinjeni zemeljski plin) in končnih 
naprav ter stroškov in koristi naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture in 
končnih naprav za uporabo zelenega 
vodika (bodisi v čisti ali mešani, plinasti 
ali tekoči obliki);

Or. en

Predlog spremembe 223
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov in koristi 
naknadnega opremljanja plinske 
infrastrukture za uporabo zelenega vodika 
in drugih obnovljivih plinov; poudarja, da 
je za zagotovitev zadostnih količin 
nizkoogljične energije in ohranitev 
konkurenčnosti evropske industrije treba 
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oceniti vse načine proizvodnje zelenega 
vodika;

Or. en

Predlog spremembe 224
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poudarja pomembnost obstoječe 
plinske infrastrukture za namene 
shranjevanja in prenosa razogljičenih in 
obnovljivih nosilcev energije; poziva 
Komisijo, naj izvede obsežno analizo 
stroškov naknadnega opremljanja in 
pripravljenosti plinske infrastrukture za 
uporabo vodika ter z vodikom mešanega 
zemeljskega plina in biometana;

Or. en

Predlog spremembe 225
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo okolju prijaznega vodika; poziva 
Komisijo, naj opredeli izraz „okolju 
prijazni vodik“ z vidika njegove 
proizvodnje, učinkovitosti, potrebne 
infrastrukture in količinske 
razpoložljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo vodika in primerja te stroške s 
stroški elektroenergetske infrastrukture, 
ki bi bili potrebni brez te plinske 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 227
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo potreb po infrastrukturi 
za proizvodnjo, distribucijo in uporabo 
vodika, proizvedenega iz obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 228
Ivo Hristov, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Robert Hajšel, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 15. poziva Komisijo, naj izvede 
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obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika z vidika 
ekonomskih in socialnih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 229
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo zelenega vodika;

15. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno analizo stroškov naknadnega 
opremljanja plinske infrastrukture za 
uporabo vodika in zelenega metana;

Or. en

Predlog spremembe 230
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. priznava, da bo EU potrebovala 
vse večje količine nizkoogljične energije, 
vključno z električno energijo in vodikom; 
poudarja, da je za zagotovitev zadostnih 
količin nizkoogljične energije in 
konkurenčnosti evropske industrije treba 
podpreti vse nizkoogljične načine 
proizvodnje vodika, vključno z zelenim 
vodikom in vodikom, proizvedenim iz 
jedrske električne energije, in zemeljskim 
plinom z varnim in trajnim zajemom in 
uporabo ali shranjevanjem ogljika;
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Or. en

Predlog spremembe 231
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi morala EU 
izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša 
odkritje domačih virov energije v 
vzhodnem Sredozemlju, da bi okrepila 
svoj potencial za shranjevanje energije; 
zato poziva k vzpostavitvi vzhodno-
sredozemskega plinskega vozlišča z 
okrepljenimi zmogljivostmi za 
utekočinjeni zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 232
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj zasnuje 
usklajeno opredelitev zelenega vodika na 
podlagi pregledne metodologije; poleg 
tega poziva k oblikovanju sistema 
vzajemnega priznavanja potrdil o izvoru 
za te pline, ob upoštevanju razvoja 
skupnega sistema certificiranja;

Or. en

Predlog spremembe 233
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
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v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15d. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
vseevropski sistem certificiranja vodika iz 
obnovljivih virov in/ali nizkoogljičnega 
vodika in ga pravočasno uskladi z 
nacionalnimi registri;

Or. en

Predlog spremembe 234
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15e. spodbuja države članice, naj v kar 
največji meri zmanjšajo upravne ovire za 
certifikacijo obnovljivega in/ali 
nizkoogljičnega vodika ter obenem 
zagotovijo trden sistem certificiranja;

Or. en

Predlog spremembe 235
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15f. poziva Komisijo, naj zagotovi 
pravično in učinkovito konkurenco med 
tehnologijami in nosilci energije ter med 
uvoženim vodikom in vodikom, 
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proizvedenim v EU;

Or. en

Predlog spremembe 236
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva Komisijo, naj uvede 
vzajemno priznavanje potrdil o izvoru, da 
bi olajšala čezmejno trgovanje z vodikom 
iz obnovljivih virov in/ali nizkoogljičnim 
vodikom;

Or. en

Predlog spremembe 237
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi morali imeti vsi 
tržni akterji dostop do prednosti in 
spodbud, ustvarjenih v pilotnih projektih 
ali dejanskih laboratorijih za prikaz 
proizvodnje vodika z energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 238
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Predlog resolucije
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Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj analizira 
potrebo Evropske unije po pretvorbi 
električne energije v x na podlagi 
tehnologij, predstavljenih v tem poročilu;

Or. en

Predlog spremembe 239
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva Komisijo, naj pripravi 
usklajeno opredelitev vodika iz 
obnovljivih virov in/ali nizkoogljičnega 
vodika na podlagi pregledne metodologije, 
da bi preprečila razdrobljenost trga;

Or. en

Predlog spremembe 240
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. opozarja, da je proizvodnja 
sintetičnih kemičnih nosilcev smiselna le, 
če se pri tem uporablja energija iz 
obnovljivih virov; poziva k znatnemu 
povečanju ciljev glede energije iz 
obnovljivih virov do leta 2030 in po njem;

Or. en
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Predlog spremembe 241
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15g. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno študijo, v kateri bo upoštevala dva 
scenarija: opustitev fosilnih goriv do 
leta 2050 ter opustitev fosilnih goriv in 
jedrske energije do leta 2050; vsebovati bi 
morala tudi oceno učinkov nadomestitve 
teh virov, vključno s potrebnimi 
lokacijami za nove vire energije, 
infrastrukturo, omrežjem, surovinami, 
baterijami, shranjevanjem, nadomestitvijo 
različnih tehnologij, stopnjo naložb in 
družbenimi posledicami;

Or. en

Predlog spremembe 242
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15g. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno oceno stroškov, povezanih z 
naknadnim opremljanjem plinske 
infrastrukture EU, in primerja te stroške s 
skupnimi prihranki zaradi zmanjšane 
potrebe po širitvi in posodobitvi 
elektroenergetske infrastrukture EU;

Or. en
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Predlog spremembe 243
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Baterije Elektrokemično shranjevanje

Or. en

Predlog spremembe 244
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da baterije, ki so 
trenutno na voljo in bodo še naprej na 
voljo v bližnji prihodnosti, niso utemeljene 
s količinskega, gospodarskega in 
okoljskega vidika, saj ne zagotavljajo 
stabilne oskrbe z električno energijo in 
porabijo ogromne količine naravnih virov 
ter po koncu življenjskega cikla ustvarjajo 
strupene odpadke;

Or. en

Predlog spremembe 245
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo, za kar pa bo 
ključen njihov dostop do trgov z električno 
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energijo in prožnostjo; v zvezi s tem poziva 
države članice, naj pravilno in učinkovito 
prenesejo Direktivo (EU) 2019/944 o 
skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in izvedejo Uredbo 
(EU) 2019/943 o notranjem trgu 
električne energije, da bi zagotovile 
usklajene tržne signale za razvoj projektov 
za shranjevanje energije; poziva Komisijo, 
naj usmerja in spremlja države članice pri 
teh prizadevanjih;

Or. en

Predlog spremembe 246
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bo cela vrsta 
baterijskih tehnologij, vključno s tistimi, 
ki že imajo uveljavljene vrednostne verige 
v EU, imela ključno vlogo pri 
zagotavljanju stabilne oskrbe z električno 
energijo, vključno z baterijami v 
električnih vozilih; poudarja, da so 
tehnologije shranjevanja energije ključne 
za zagotovitev strateške neodvisnosti EU 
in njene odpornosti na področju oskrbe z 
električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 247
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 16



PE650.683v01-00 120/172 AM\1204565SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bo cela vrsta 
baterijskih tehnologij imela pomembno 
vlogo pri zagotavljanju stabilne oskrbe z 
električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 248
Robert Hajšel, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Łukasz Kohut, Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri izboljšani regulaciji 
frekvence zaradi vse večjega deleža 
fotovoltaične in vetrne energije; kljub 
temu so za stabilno oskrbo z električno 
energijo potrebna podzemna plinska 
skladišča, da bi omogočili proizvodnjo 
električne energije v obdobjih z nizko 
vetrno in fotovoltaično proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 249
Sara Cerdas

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo; poziva, naj bo 
na voljo več virov za raziskave novih vrst 
baterij in naj se stalno vlaga v 
uveljavljene tehnologije, da se bo 
industrijo na primer spodbudilo k 
proizvodnji polprevodniških baterij;
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Or. pt

Predlog spremembe 250
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe z električno energijo;

16. je prepričan, da bodo imele baterije 
ključno vlogo pri zagotavljanju prožne 
oskrbe z električno energijo; poudarja, da 
bo imela pretvorba električne energije v x 
ključno vlogo pri prihodnjem 
shranjevanju energije;

Or. en

Predlog spremembe 251
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da so v skladu z ocenami 
Komisije za zadovoljitev evropskega 
povpraševanja po baterijah potrebne litij-
ionske baterije z zmogljivostjo 
shranjevanja približno 200 GWh, za kar 
pa so potrebne znatne naložbe; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo podporo inovacijam, raziskavam, 
razvoju in uvajanju vseh vrst objektov za 
baterijsko shranjevanje, na primer prek 
programa Obzorje Evropa, SZI 
InnoEnergy ter javno-zasebnih 
partnerstev;

Or. en
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Predlog spremembe 252
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da bo dostop do trgov 
električne energije in prožnosti ključen za 
uresničitev potenciala baterijskega 
shranjevanja, in poziva Evropsko 
komisijo, naj nameni dovolj sredstev 
ambicioznemu izvajanju svežnja o čisti 
energiji;

Or. en

Predlog spremembe 253
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. priznava, da je glede na nestalno 
naravo energije, ki je ni mogoče 
usmerjati, za zeleno učinkovitost potrebno 
prednostno financiranje raziskav o 
shranjevanju energije;

Or. en

Predlog spremembe 254
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
omejene zmogljivosti za proizvodnjo 
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zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji 
podpori in k pospešenemu izvajanju 
strateškega akcijskega načrta za baterije; 
v zvezi s tem pozdravlja napoved Komisije, 
da bo v podporo strateškemu akcijskemu 
načrtu in krožnemu gospodarstvu 
predlagala zakonodajo o baterijah; v zvezi 
s tem poziva, naj se izvede analiza 
življenjskega cikla baterij;

baterij; opozarja, da evropsko zavezništvo 
za baterije zajema več milijard subvencij iz 
davkoplačevalskega denarja, namenjenih 
proizvodnji litij-ionskih baterij, za katero 
so potrebne velike količine surovin, ki se 
pridobivajo v izredno onesnažujočih 
razmerah in ki zaradi težke dostopnosti 
povečujejo odvisnost od držav, ki niso 
članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 255
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo litij-
ionskih baterij in je odvisna od 
nepregledne proizvodnje zunaj Evrope; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njegovi razširitvi, da bi 
bile vključene vse razpoložljive baterijske 
tehnologije; poziva k njihovi nadaljnji 
podpori in k pospešenemu izvajanju 
strateškega akcijskega načrta za baterije v 
skladu z bolj splošnimi cilji glede 
krožnega gospodarstva, industrijske 
strategije in upravljanja kemikalij; v zvezi 
s tem pozdravlja napoved Komisije, da bo 
v podporo strateškemu akcijskemu načrtu 
in krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij in spodbudi uvedba oznake 
ogljičnega odtisa, na kateri bo na vseh 
baterijah, danih na evropski trg, naveden 
vpliv na okolje;
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Or. en

Predlog spremembe 256
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo litij-
ionskih baterij; zato pozdravlja evropsko 
zavezništvo za baterije in strateški akcijski 
načrt za baterije; poziva k njihovi nadaljnji 
podpori za vse tehnologije; poziva k 
pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije v skladu z 
načelom krožnega gospodarstva; v zvezi s 
tem pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

Or. en

Predlog spremembe 257
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij 
in ker obstaja tveganje, da bodo tovarne 
za proizvodnjo baterij v Evropski uniji 
večinoma financirala podjetja iz tretjih 
držav; zato pozdravlja evropsko 
zavezništvo za baterije in strateški akcijski 
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pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

načrt za baterije, da bi ustvarili 
konkurenčno in trajnostno vrednostno 
verigo za proizvodnjo baterij v Evropi; 
poziva k njihovi nadaljnji podpori in k 
pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

Or. en

Predlog spremembe 258
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; poudarja, da 
je pomembno okrog vrednostne verige 
baterij zasnovati celovit ekosistem, da bi 
spodbudili konkurenčnost in trajnostnost 
te panoge; v zvezi s tem pozdravlja 
napoved Komisije, da bo v podporo 
strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

Or. en

Predlog spremembe 259
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Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 
cikla baterij;

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva k poročanju o ogljičnem odtisu 
življenjskega cikla baterij v celotni 
vrednostni verigi, opustitvi nevarnih 
materialov pri proizvodnji celic in uvedbi 
krožne zasnove;

Or. en

Predlog spremembe 260
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije; poziva k njihovi nadaljnji podpori 
in k pospešenemu izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved Komisije, da bo v 
podporo strateškemu akcijskemu načrtu in 
krožnemu gospodarstvu predlagala 
zakonodajo o baterijah; v zvezi s tem 
poziva, naj se izvede analiza življenjskega 

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo 
nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; 
zato pozdravlja evropsko zavezništvo za 
baterije in strateški akcijski načrt za 
baterije, pa tudi odobritev Komisije za 
baterije kot pomembnega projekta 
skupnega evropskega interesa; poziva k 
njihovi nadaljnji podpori in k pospešenemu 
izvajanju strateškega akcijskega načrta za 
baterije; v zvezi s tem pozdravlja napoved 
Komisije, da bo v podporo strateškemu 
akcijskemu načrtu in krožnemu 
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cikla baterij; gospodarstvu predlagala zakonodajo o 
baterijah; v zvezi s tem poziva, naj se 
izvede analiza življenjskega cikla baterij;

Or. en

Predlog spremembe 261
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da baterije same ne 
porabljajo energije in da direktiva o 
okoljsko primerni zasnovi ne obravnava 
njihove okoljske učinkovitosti, saj je 
odvisna predvsem od njihove proizvodnje, 
ne pa od faze uporabe; poziva k ukrepu za 
zagotovitev preglednih informacij za 
potrošnike; poziva k uvedbi izjave o 
okoljskem odtisu baterij, v kateri bodo 
navedene vse ustrezne kategorije vpliva na 
okolje na podlagi ocene življenjskega 
cikla; poziva Komisijo, naj uvede merila 
za etično pridobivanje in določi postopke 
potrebne skrbnosti pri pridobivanju 
ključnih surovin za baterije;

Or. en

Predlog spremembe 262
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da so za več baterijskih 
tehnologij, zlasti v evropskih vrednostnih 
verigah avtomobilskih in industrijskih 
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baterij, že vzpostavljeni dobro delujoči 
sistemi za zbiranje in recikliranje, ki bi se 
lahko uporabili kot načrt za recikliranje 
baterij;

Or. en

Predlog spremembe 263
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

18. je zaskrbljen, da se v proizvodnji 
baterij tratijo dragocene surovine; 
ugotavlja, da z recikliranjem ni mogoče 
rešiti težav na trgu s hitro rastočim 
povpraševanjem, ki je bilo umetno 
ustvarjeno s predpisi in subvencijami EU; 
je zaskrbljen, da postopki recikliranja in 
odstranjevanja spodbujajo proizvodnjo 
velikih količin strupenih in nevarnih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 264
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo litij-ionskih baterij; je 
prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi za 
recikliranje baterij zagotovili znaten delež 
surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij v 
EU; ugotavlja, da ima evropska 
vrednostna veriga avtomobilskih in 
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industrijskih baterij že veliko izkušenj z 
zbiranjem in recikliranjem skoraj vseh 
obstoječih rabljenih baterij v 
zaprtozančnem procesu v skladu z načeli 
krožnega gospodarstva, poostrili pa bi 
lahko tudi omejitve izvoza v zakonodaji o 
baterijah, da bi spodbudili višjo stopnjo 
recikliranja kritičnih surovin v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 265
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta 
Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij, tudi iz virov, kjer 
pridobivanje povzroča degradacijo okolja, 
krši delovne standarde in povzroča 
lokalne spore za naravne vire; je 
prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi za 
recikliranje baterij zagotovili znaten delež 
surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 266
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 18. je zaskrbljen zaradi velike 



PE650.683v01-00 130/172 AM\1204565SL.docx

SL

odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; poudarja pomen 
trajnostnega pridobivanja surovin in 
potencial domačih virov surovin v EU; je 
prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi za 
recikliranje baterij zagotovili znaten delež 
surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 267
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij in poziva Komisijo, naj 
to obravnava v ustreznih strategijah EU; 
je prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi 
za recikliranje baterij zagotovili znaten 
delež surovin, potrebnih za proizvodnjo 
baterij v EU;

Or. en

Predlog spremembe 268
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij ter socialnih in 
ekoloških razmer, v katerih se 
pridobivajo; je prepričan, da bi lahko z 



AM\1204565SL.docx 131/172 PE650.683v01-00

SL

potrebnih za proizvodnjo baterij v EU; boljšimi sistemi za recikliranje baterij 
zagotovili znaten delež surovin, potrebnih 
za proizvodnjo baterij v EU;

Or. en

Predlog spremembe 269
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za recikliranje 
baterij zagotovili znaten delež surovin, 
potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

18. je zaskrbljen zaradi velike 
odvisnosti EU od uvoza surovin za 
proizvodnjo baterij; je prepričan, da bi 
lahko z boljšimi sistemi za ponovno 
uporabo in recikliranje baterij zagotovili 
znaten delež surovin, potrebnih za 
proizvodnjo baterij v EU;

Or. en

Predlog spremembe 270
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja na manjšo osredotočenost 
in podporo EU za litij-ionske baterije v 
sektorju, v katerem je EU na drugem 
mestu in je težko izkoristiti konkurenčno 
prednost; opozarja, da bi bilo težko 
zmanjšati strukturo stroškov litij-ionskih 
baterij tako, da bi se lahko uporabljale na 
ravni omrežja; poziva Komisijo, naj 
podpre razvoj zasnov baterij, ki bi 
uporabljale druge surovine, in drugih 
tehnologij za shranjevanje energije, pri 
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katerih še ni dosežen tehnološki preboj;

Or. en

Predlog spremembe 271
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da se lahko rabljene 
baterije iz električnih vozil uporabljajo za 
shranjevanje energije v gospodinjstvih ali 
večjih baterijskih enotah; je zaskrbljen, 
ker dejstvo, da so rabljene baterije v 
direktivi o baterijah razvrščene med 
odpadke, ne glede na njihovo ponovno 
uporabo, predstavlja oviro za takšno 
ponovno uporabo;

19. priznava, da imajo baterije kratko 
življenjsko dobo; ugotavlja, da bi bilo 
treba rabljene baterije odstraniti na čim 
bolj okolju prijazen način; opozarja, da bi 
bilo treba zamisel o ponovni uporabi 
rabljenih baterij nedvoumno zavrniti, saj 
se s staranjem gostota moči toliko 
zmanjša, da je njihova nadaljnja uporaba 
v najboljšem primeru zelo neučinkovita, 
običajno pa celo nevarna;

Or. en

Predlog spremembe 272
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da se lahko rabljene 
baterije iz električnih vozil uporabljajo za 
shranjevanje energije v gospodinjstvih ali 
večjih baterijskih enotah; je zaskrbljen, ker 
dejstvo, da so rabljene baterije v direktivi 
o baterijah razvrščene med odpadke, ne 
glede na njihovo ponovno uporabo, 
predstavlja oviro za takšno ponovno 
uporabo;

19. priznava, da se lahko z električnimi 
vozili in njihovimi baterijami zagotovijo 
omrežne storitve, rabljene baterije iz 
električnih vozil pa se lahko uporabljajo 
za shranjevanje energije v gospodinjstvih 
ali večjih baterijskih enotah;

Or. en
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Predlog spremembe 273
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da se lahko rabljene 
baterije iz električnih vozil uporabljajo za 
shranjevanje energije v gospodinjstvih ali 
večjih baterijskih enotah; je zaskrbljen, ker 
dejstvo, da so rabljene baterije v direktivi o 
baterijah razvrščene med odpadke, ne 
glede na njihovo ponovno uporabo, 
predstavlja oviro za takšno ponovno 
uporabo;

19. priznava, da se lahko rabljene 
baterije iz električnih vozil uporabljajo za 
shranjevanje energije v gospodinjstvih ali 
večjih baterijskih enotah; je zaskrbljen, ker 
dejstvo, da so rabljene baterije v direktivi o 
baterijah razvrščene med odpadke, ne 
glede na njihovo ponovno uporabo, 
predstavlja oviro za ponovno uporabo; se 
zaveda, da se ponovno uporabljene 
baterije po koncu življenjske dobe ne 
vrnejo v recikliranje in da pri spremembi 
namembnosti za drugačno uporabo od 
izvorno zasnovane ni nadzora nad 
upoštevanjem varnostnih standardov; 
poziva Komisijo, naj predelovalcem, ki 
baterije ponovno dajejo na trg, naloži 
odgovornost proizvajalca glede jamstev za 
učinkovitost in varnost; poziva Komisijo, 
naj pojasni sheme razširjene odgovornosti 
proizvajalca v zvezi s ponovno 
uporabljenimi baterijami;

Or. en

Predlog spremembe 274
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. priznava, da lahko infrastruktura 
za polnjenje električnih vozil omogoči 
prožnost v elektroenergetskem sistemu kot 
del prilagajanja odjema z možnostjo 
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dispečiranja, da bi zmanjšali potrebo po 
rezervnih elektrarnah v 
elektroenergetskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 275
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo, naj predlaga 
zahteve za okoljsko primerno zasnovo, da 
bi spodbudila privzeto možnost 
recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 276
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. je prepričan, da je za vsakega od 
ključnih materialov za baterije, kot so litij, 
nikelj, kobalt in mangan, mogoče doseči 
stopnjo recikliranja med 80 % in vsaj 
90 %1c; poudarja, da je treba v okviru 
programa Obzorje Evropa dodatno 
spodbuditi raziskave in inovacije na 
področju postopkov in tehnologij 
recikliranja, med drugim tudi ob 
upoštevanju potrebne družbene 
odpornosti; poziva Komisijo, naj v novo 
uredbo o baterijah vključi specifične in 
visoke cilje glede recikliranja vseh 
ključnih materialov v litij-ionskih 
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baterijah;

_________________
1c „A Critical Review of Lithium-Ion 
Battery Recycling Processes from a 
Circular Economy Perspective“ (Kritični 
pregled postopkov recikliranja litij-
ionskih baterij z vidika krožnega 
gospodarstva); 
https://www.mdpi.com/2313-
0105/5/4/68/htm. 

Or. en

Predlog spremembe 277
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja baterij in/ali najmanjši delež 
reciklirane vsebine ter prouči ukrepe za 
zvišanje socialnih in ekoloških standardov 
v celotni vrednostni verigi proizvodnje 
baterij;

Or. en

Predlog spremembe 278
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah uvede cilje glede 
priprave za ponovno uporabo in 
recikliranje litij-ionskih baterij;
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Or. en

Predlog spremembe 279
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah predlaga cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

Or. en

Predlog spremembe 280
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilje glede 
zbiranja in recikliranja litij-ionskih baterij 
na podlagi deležev kritičnih kovin;

Or. en

Predlog spremembe 281
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
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recikliranja litij-ionskih baterij; recikliranja litij-ionskih baterij na podlagi 
deležev kritičnih kovin;

Or. en

Predlog spremembe 282
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva cilj glede 
recikliranja litij-ionskih baterij;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah upošteva visok cilj 
glede recikliranja litij-ionskih baterij;

Or. en

Predlog spremembe 283
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. je prepričan, da bi morala biti 
nova zakonodaja o baterijah tehnološko 
nevtralna, da bi se o izbiri tehnoloških 
rešitev lahko odločal trg in da bi vstop na 
trg omogočili tudi novim kemičnim ter 
tehnološkim rešitvam;

Or. en

Predlog spremembe 284
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in/ali standarde za spremembo 
namena baterij iz električnih vozil, 
vključno s postopki testiranja in 
ocenjevanja ter varnostnimi smernicami;

Or. en

Predlog spremembe 285
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je potreben evropski 
standardizacijskem okviru za zasnovo 
baterij, ki bo vključeval trajnostna merila;

Or. en

Predlog spremembe 286
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. pozdravlja prizadevanja Komisije 
za oblikovanje standardov za evropske 
baterije;

Or. en

Predlog spremembe 287
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj pazljivo oceni 
tveganja, ki jim bo izpostavljen evropski 
sistem v primeru prevelike odvisnosti 
samo od sistemov za kratkoročno 
shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 288
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj pazljivo oceni 
tveganja, ki jim bo izpostavljen evropski 
sistem v primeru prevelike odvisnosti 
samo od sistemov za kratkoročno 
shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 289
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Patrizia Toia, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je treba za 
spodbujanje proizvodnje baterij v EU 
podpreti raziskave, strokovno znanje in 
spretnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 290
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. priznava potencial svetovnega 
potnega lista baterij v razvoju trajnostne 
vrednostne verige baterij, kjer bodo 
upoštevane človekove pravice in vpliv na 
okolje; meni, da je certificiranje rudnin 
pomembno orodje za zagotovitev 
trajnostnih vrednostnih verig baterij;

Or. en

Predlog spremembe 291
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Črpalne hidroelektrarne Mehansko shranjevanje

Or. en

Predlog spremembe 292
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da 
EU ne izkorišča v celoti potenciala tega 

21. ugotavlja, da so med 
preoblikovanjem energetskega sistema 
črpalne hidroelektrarne postale 
negospodarne zaradi državnih subvencij, 
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ogljično nevtralnega in zelo učinkovitega 
načina shranjevanja energije;

ki izkrivljajo trg, in posledičnih sprememb 
cen na terminskih in gotovinskih borzah; 
ugotavlja, da so za črpalne 
hidroelektrarne potrebni posebni 
topografski, geografski in hidrološki 
pogoji (poleg tega jih mora sprejeti 
prebivalstvo, zlasti zaradi okoljske škode), 
ki so v ekonomsko utemeljenih količinah 
na voljo le v malo državah članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 293
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da EU 
ne izkorišča v celoti potenciala tega 
ogljično nevtralnega in zelo učinkovitega 
načina shranjevanja energije;

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije v državah članicah, 
v katerih je ustrezna tehnologija na voljo; 
je zaskrbljen, da EU ne izkorišča v celoti 
potenciala tega ogljično nevtralnega in zelo 
učinkovitega načina shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 294
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da EU 
ne izkorišča v celoti potenciala tega 
ogljično nevtralnega in zelo učinkovitega 

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne trenutno bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije;
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načina shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 295
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da EU 
ne izkorišča v celoti potenciala tega 
ogljično nevtralnega in zelo učinkovitega 
načina shranjevanja energije;

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
zagotavljanju prožnosti sistema in 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da EU 
ne izkorišča v celoti potenciala tega 
ogljično nevtralnega in zelo stroškovno 
učinkovitega načina shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 296
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne bistveno vlogo pri 
shranjevanju energije; je zaskrbljen, da EU 
ne izkorišča v celoti potenciala tega 
ogljično nevtralnega in zelo učinkovitega 
načina shranjevanja energije;

21. ugotavlja, da imajo obstoječe 
črpalne hidroelektrarne pomembno vlogo 
pri shranjevanju energije in da bi morale 
države članice oceniti, ali bi bilo mogoče 
njihovo uporabo optimizirati v skladu z 
okoljevarstveno zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 297
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
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Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
področju; poziva Komisijo, naj da 
prednost potrebnemu energetskemu 
prehodu, opravi celovit pregled ustrezne 
zakonodaje in po potrebi predlaga 
spremembe;

22. meni, da črpalne hidroelektrarne 
predstavljajo poseben izziv z vidika 
topografskih, geografskih in hidroloških 
pogojev (poleg tega jih mora sprejeti 
prebivalstvo, zlasti zaradi morebitne 
okoljske škode), ki so v ekonomsko 
utemeljenih količinah na voljo v redkih 
državah članicah EU; opozarja, da je 
gradnja nove črpalne hidroelektrarne 
ogromen poseg v ekološki sistem z zelo 
visokimi stroški, ki trenutno ni 
ekonomsko utemeljen; poudarja, da je 
glede na navedene pogoje potencial za 
dodatne črpalne hidroelektrarne verjetno 
večinoma izčrpan; meni, da je treba 
spoštovati nacionalno in lokalno 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 298
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
področju; poziva Komisijo, naj da 
prednost potrebnemu energetskemu 
prehodu, opravi celovit pregled ustrezne 
zakonodaje in po potrebi predlaga 
spremembe;

22. poudarja, da imajo črpalne 
hidroelektrarne na sladkovodnih virih 
hude posledice za ekosisteme, kar je v 
nasprotju s cilji okvirne direktive o vodah 
(2000/60/ES), saj spreminjajo 
hidromorfologijo rek, uničujejo habitate 
in ogrožajo vrste, ki jim te vode 
zagotavljajo habitat in preživetje, 
zmanjšujejo potencial sladkovodnih 
ekosistemov za naravno prilagoditev na 
podnebne spremembe in imajo negativne 
posledice za lokalne skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 299
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
področju; poziva Komisijo, naj da 
prednost potrebnemu energetskemu 
prehodu, opravi celovit pregled ustrezne 
zakonodaje in po potrebi predlaga 
spremembe;

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn, kjer 
je to ekološko odgovorno; poziva 
Komisijo, naj opravi celovit pregled 
ustrezne zakonodaje in po potrebi predlaga 
spremembe, pri čemer pa naj ne oslabi 
obstoječe okoljevarstvene zakonodaje, 
zlasti okvirne direktive o vodah1a;

_________________
1a Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike.

Or. en

Predlog spremembe 300
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
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področju; poziva Komisijo, naj da prednost 
potrebnemu energetskemu prehodu, opravi 
celovit pregled ustrezne zakonodaje in po 
potrebi predlaga spremembe;

področju, ob upoštevanju postopkov za 
presojo vpliva na okolje; poziva Komisijo, 
naj da prednost potrebnemu energetskemu 
prehodu, opravi celovit pregled ustrezne 
zakonodaje in po potrebi predlaga 
spremembe, vendar ob kar največjem 
možnem zmanjšanju vpliva na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 301
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
področju; poziva Komisijo, naj da prednost 
potrebnemu energetskemu prehodu, opravi 
celovit pregled ustrezne zakonodaje in po 
potrebi predlaga spremembe;

22. meni, da bi morale države članice 
poiskati dodatne možnosti za povečanje 
zmogljivosti črpalnih hidroelektrarn; 
poziva države članice, naj odpravijo vse 
upravne ovire, ki povzročajo zamude pri 
teh projektih, in zagotovijo regulativno 
podporo za inovativne pristope na tem 
področju; poziva Komisijo, naj da prednost 
potrebnemu energetskemu prehodu, opravi 
celovit pregled ustrezne zakonodaje in po 
potrebi predlaga spremembe, ob 
upoštevanju večnamenske uporabe že 
obstoječih in novih zbiralnikov;

Or. en

Predlog spremembe 302
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj v prihodnji 
reviziji direktive o spodbujanju uporabe 
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energije iz obnovljivih virov pojasni 
različne oblike črpalnih hidroelektrarn in 
v opredelitev obnovljivega vira energije 
vključi vse vrste črpalnih hidroelektrarn, 
tako odprtozančne kot tudi zaprtozančne;

Or. en

Predlog spremembe 303
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev varstva okolja dati prednost 
posodobitvam obstoječih objektov in 
projektom z večjo zmogljivostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 304
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev varstva okolja dati prednost 
posodobitvam obstoječih objektov in 
projektom z večjo zmogljivostjo;

23. poudarja, da bi bilo treba za 
zmanjšanje vpliva na okolje in družbo dati 
prednost posodobitvam obstoječih objektov 
pred gradnjo novih zmogljivosti (na 
primer konvencionalni jezovi na 
hidroelektrarnah se lahko naknadno 
opremijo, tako da lahko delujejo kot 
črpalne hidroelektrarne); za projekte 
novih in visokozmogljivih črpalnih 
hidroelektrarn bi bilo treba izvesti strogo 
presojo vpliva na okolje v primerjavi z 
drugimi tehnologijami;

Or. en
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Predlog spremembe 305
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev varstva okolja dati prednost 
posodobitvam obstoječih objektov in 
projektom z večjo zmogljivostjo;

23. poudarja, da bi bilo treba v interesu 
varstva okolja dati prednost nadgradnji 
obstoječih objektov in projektom z večjo 
zmogljivostjo pred novimi projekti;

Or. en

Predlog spremembe 306
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev varstva okolja dati prednost 
posodobitvam obstoječih objektov in 
projektom z večjo zmogljivostjo;

23. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev varstva okolja dati prednost 
posodobitvam obstoječih objektov in 
projektom z večjo zmogljivostjo, pa tudi 
finančno podpreti majhne in srednje 
projekte v državah članicah, ki imajo 
potencial za to;

Or. en

Predlog spremembe 307
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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23a. priznava pomembnost evropske 
tehnologije vztrajnikov za shranjevanje 
energije in regulacijo frekvence; 
poudarja, da je ta tehnologija pomembna 
rešitev za shranjevanje in regulacijo v 
pametnih omrežjih ali za strateški razvoj 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 308
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. priznava prispevek tehnologij za 
shranjevanje, kot so stisnjeni zrak, 
vztrajniki in superkondenzatorji, k 
zagotavljanju prožnosti;

Or. en

Predlog spremembe 309
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da se shranjevanje 
toplote zanesljivo uporablja na različnih 
področjih, kot so proizvodnja električne 
energije, ogrevanje (daljinsko in 
stanovanjsko) in procesna toplota za 
industrijo, vendar obžaluje, da je bilo na 
ravni EU temu doslej posvečene le malo 
pozornosti; poziva Komisijo, naj izrecno 
obravnava shranjevanje toplote, da bi 
izkoristili njegov potencial in podprli 
prehod na ogljično nevtralno EU tudi v 
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kombinaciji z drugimi tehnologijami in 
sektorji;

Or. en

Predlog spremembe 310
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poudarja, da je shranjevanje 
toplote kot vroče vode ali v obstoječi 
toplotni masi stavb stroškovno učinkovit 
način shranjevanja energije in da bolj 
energetsko učinkovite stavbe zagotavljajo 
večji potencial za shranjevanje in bolj 
prožno povpraševanje po ogrevanju3a; 
zato poziva Komisijo, naj upošteva to 
razsežnost pri pripravi svoje strategije za 
shranjevanje, in države članice, naj hitro 
obnovijo svoj stavbni fond, da bi 
najpozneje do leta 2050 postali energetsko 
učinkoviti in podnebno nevtralni;
_________________
3a Rosenow J. in Lowes R. „Heating 
without the hot air: Principles for smart 
heat electrification“ (Ogrevanje brez 
izumljanja tople vode: načela za pametno 
elektrifikacijo toplote), 2020, Belgija, RAP 
Online: 
https://www.raponline.org/knowledge-
center/heating-without-hot-air-principles-
smart-heat-electrification/.

Or. en

Predlog spremembe 311
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. meni, da bi širše uvajanje 
shranjevanja toplote v elektroenergetski 
sektor lahko pomagalo k dodatnemu 
preboju proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, zagotovilo dodatno 
prožnost in stabilnost omrežja ter 
izboljšalo energetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 312
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije 
in ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

24. poudarja, da bi bilo treba 
shranjevanje toplote obravnavati ločeno 
od shranjevanja električne energije; meni, 
da je daljinsko ogrevanje zelo učinkovit 
način za ogrevanje stanovanjskih stavb na 
gosto poseljenih območjih; poudarja, da 
omrežja za daljinsko ogrevanje 
uporabljajo vročo vodo, ki se pridobi z 
odpadno toploto pri proizvodnji električne 
energije v velikih jedrskih elektrarnah, 
elektrarnah na premog in plinskih 
elektrarnah; poudarja, da je daljinsko 
ogrevanje izjemno koristno, saj se z njim 
poveča učinkovitost elektrarn na fosilna 
goriva in jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 313
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

24. meni, da je daljinsko ogrevanje in 
shranjevanje toplote na gosto poseljenih 
območjih zelo učinkovit način za 
shranjevanje energije, ki zagotavlja 
potrebno prožnost za vključitev večjega 
deleža nestalnih obnovljivih virov in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov 
ter terciarnega sektorja; poziva Komisijo 
in države članice, naj podpirajo in razvijajo 
omrežja za daljinsko ogrevanje; poleg tega 
poziva Komisijo, naj toplotno 
infrastrukturo in shranjevanje toplote 
upošteva pri pripravi desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za ENTSO-E 
in ENTSO-G;

Or. en

Predlog spremembe 314
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije 
in ogrevanje stanovanj na gosto 
poseljenih območjih; poziva Komisijo in 
države članice, naj podpirajo in razvijajo 
omrežja za daljinsko ogrevanje;

24. meni, da sta daljinsko ogrevanje in 
shranjevanje toplote zelo učinkovita 
načina za zagotovitev potrebne prožnosti 
za vključitev večjega deleža energije iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo in 
države članice, naj podpirajo in razvijajo 
omrežja za daljinsko ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 315
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

24. meni, da je dobro zasnovano in 
visoko energijsko učinkovito daljinsko 
ogrevanje dodatna obetavna uporaba 
shranjevanja toplote in zlasti pomembno 
za shranjevanje energije in ogrevanje 
stanovanj na gosto poseljenih območjih; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo in razvijajo visoko energijsko 
učinkovita omrežja za daljinsko ogrevanje, 
ki temeljijo na obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 316
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih s povečanjem deleža ogrevanja 
iz obnovljivih virov in preostale toplote ter 
za zagotavljanje procesne toplote za 
industrijo; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 317
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 24. meni, da so daljinsko ogrevanje s 
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učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

toploto iz obnovljivih virov in inovativni 
veliki kotli zelo učinkovit način za 
shranjevanje energije in ogrevanje 
stanovanj na gosto poseljenih območjih; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo in razvijajo visoko energijsko 
učinkovita omrežja za daljinsko ogrevanje, 
ki temeljijo na obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 318
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje;

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo 
učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih 
območjih; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za daljinsko ogrevanje, skupaj z novimi 
tehnologijami za proizvodnjo toplote;

Or. en

Predlog spremembe 319
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da uporaba shranjevanja 
toplote v proizvodnji električne energije, 
na primer v povezavi z elektrarnami na 
koncentrirano sončno energijo, omogoča 
obvladljiv sistem proizvodnje iz 
obnovljivih virov, ki lahko zagotovi 
prožnost in stabilnost omrežja ter hkrati 
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prispeva k razogljičenju 
elektroenergetskega sektorja in okrepitvi 
energetske varnosti ter bi omogočal 
dodaten preboj različnih obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 320
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi shranjevanje toplote v 
vodonosnikih, zlasti v povezavi z uporabo 
geotermalnih virov, lahko bilo inovativno 
orodje na območjih, ki niso urbanizirana, 
in na industrijskih območjih; poziva 
Komisijo in države članice, naj podprejo 
raziskave in razvoj tovrstnih rešitev in 
zgradijo velike pilotne obrate;

Or. en

Predlog spremembe 321
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. priznava, da prožna soproizvodnja 
toplote in električne energije ponuja v 
prihodnost usmerjeno povezano rešitev za 
shranjevanje energije za prožnost 
elektroenergetskih omrežij in učinkovitost 
oskrbe s toploto, ker se s shranjevanjem 
toplote proizvodnja električne energije 
loči od porabe toplote;
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Or. en

Predlog spremembe 322
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja dejstvo, da bodo 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
upravičena do financiranja v skladu z 
revidirano uredbo o instrumentu za 
povezovanje Evrope, in poziva, naj se jih 
vključi kot potencialne projekte skupnega 
interesa v okviru uredbe TEN-E;

25. poudarja, da bi energetske 
posodobitve stavb v javnem in 
industrijskem sektorju morale biti 
upravičene do financiranja v skladu z 
revidirano uredbo o instrumentu za 
povezovanje Evrope, in poziva, naj se jih 
vključi kot potencialne projekte skupnega 
interesa v okviru uredbe TEN-E;

Or. en

Predlog spremembe 323
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da bi bilo treba spodbujati 
tehnologije za shranjevanje toplote, da bi 
izboljšali njihovo učinkovitost, 
zanesljivost in vključevanje v obstoječe 
elektroenergetske sisteme z možnostjo 
dispečiranja; razvoj tehnologij za 
shranjevanje toplote in njihova uvedba na 
trg lahko zagotovita priložnosti za skupne 
projekte, s katerimi bi spodbudili 
energetska partnerstva med državami;

Or. en
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Predlog spremembe 324
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da lahko energijsko 
učinkovite stavbe shranjujejo toploto, hlad 
in vročo vodo; poziva Komisijo, naj v svoji 
prihodnji strategiji za val prenove 
spodbudi prenove za izboljšanje 
energijske učinkovitosti, in države članice, 
naj izvedejo svoje dolgoročne strategije za 
prenovo, ob upoštevanju potenciala stavb 
za shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 325
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj v prihodnji 
strategiji pametnega sektorskega 
povezovanja upošteva vlogo shranjevanja 
toplote in infrastrukture ogrevanja za 
zagotavljanje prožnosti energetskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 326
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj v prihodnji 
strategiji pametnega sektorskega 
povezovanja upošteva vlogo shranjevanja 
toplote in infrastrukture ogrevanja za 
zagotavljanje prožnosti energetskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 327
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva države članice, naj dodatno 
proučijo sektorsko povezovanje, pametne 
energetske sisteme in uporabo presežne 
toplote, na primer iz podatkovnih centrov, 
industrijskih območij ali sistemov 
podzemnih železnic; poziva Komisijo, naj 
spodbuja inovativne koncepte 
shranjevanja toplote, kot sta pretvorba 
toplote v električno energijo in 
shranjevanje ledu;

Or. en

Predlog spremembe 328
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. priznava potencial stavb za 
shranjevanje z masami, ki učinkovito 
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shranjujejo energijo, in toplotnimi ali 
masivnimi sestavnimi deli stavb;

Or. en

Predlog spremembe 329
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poziva države članice, naj v svojih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih pri prenovi energetskih sistemov v 
visoko energijsko učinkovita 
gospodarstva, ki bodo v celoti temeljila na 
obnovljivih virih, upoštevajo vse 
trajnostne in stroškovno učinkovite 
tehnologije shranjevanja in možnosti za 
prožnost, vključno s shranjevanjem 
toplote;

Or. en

Predlog spremembe 330
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vloga potrošnikov Energija, ki jo ustvarjajo državljani, in 
decentralizirano shranjevanje

Or. en

Predlog spremembe 331
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vloga potrošnikov Dejavna vloga državljanov

Or. en

Predlog spremembe 332
Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vloga potrošnikov Vloga proizvajalcev-odjemalcev in 
potrošnikov

Or. en

Predlog spremembe 333
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. je prepričan, da je vključevanje 
državljanov v energetske sisteme z 
decentraliziranimi rešitvami za 
shranjevanje, zlasti skupaj z lokalnimi 
energetskimi objekti za energijo iz 
obnovljivih virov, ključno za zagotovitev 
hitrega in stroškovno učinkovitega 
energetskega prehoda, ki bo zagotavljale 
neposredne koristi tudi končnim 
uporabnikom; zato poziva Komisijo, naj v 
svoji strategiji za shranjevanje energije in 
vseh drugih ustreznih dokumentih ali 
zakonodaji upošteva in izkoristi potencial 
vključevanja državljanov;



PE650.683v01-00 160/172 AM\1204565SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 334
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva države članice, naj hitro, 
pravilno in učinkovito prenesejo določbe o 
aktivnih odjemalcih in energetskih 
skupnostih državljanov iz Direktive 
(EU) 2019/944 o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije ter 
določbe o samooskrbovalcih z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov iz 
Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
(prenovitev), da bi izkoristile potencial 
sodelovanja končnih uporabnikov tudi na 
področju shranjevanja; poziva Komisijo, 
naj spremlja in usmerja države članice v 
teh prizadevanjih, tudi s pripravo 
namenskih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 335
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da tako imenovana 
regulacija obremenitve v 
elektroenergetskem omrežju kot 
instrument za dodeljevanje električne 
energije ni nič drugega kot ukrep 
planskega gospodarstva, s katerim se 
obvladuje pomanjkanje električne 
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energije zaradi tako imenovanega 
energetskega prehoda, in ga je torej treba 
zavrniti v vseh oblikah;

Or. en

Predlog spremembe 336
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da so domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje, prilagajanje 
odjema, pametni števci in pametna 
omrežja kot omogočitvena tehnologija 
ključni za zmanjšanje konic porabe ter 
zagotavljanje prožnosti in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito, temelji na obnovljivih 
virih in je povezano; vendar ugotavlja, da 
uporaba obratov za shranjevanje 
električne energije lahko tekmuje s 
prilagajanjem odjema in da lahko razvoj 
slednjega do leta 2030 znatno zmanjša 
potrebo po tovrstnih obratih4a; zato poziva 
Komisijo in držav članice, naj dajo 
prednost tistim rešitvam, ki bolj 
učinkovito uporabljajo vire in so bolj 
energijsko učinkovite, saj bolje služijo 
cilju podnebne nevtralnosti Unije;
_________________
4a Evropska komisija, „Study on energy 
storage - contribution to security of 
electricity supply in Europe“ (Študija o 
shranjevanju energije – prispevek k 
zanesljivi oskrbi z električno energijo), 
Bruselj, 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 337
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje, prilagajanje 
odjema in uvedba pametnih omrežij kot 
omogočitvene tehnologije pomagajo 
zmanjševati konice porabe, zagotavljajo 
prožnost in vse bolj prispevajo k temu, da 
je energetsko omrežje učinkovito in 
povezano; Komisija bi morala zagotoviti, 
da bo razvoj okvira za shranjevanje 
energije, zlasti v gospodinjskem in 
stanovanjskem sektorju, usklajeno izhajal 
iz ustreznih določb EU o skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov in o 
samooskrbi; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo potrošniki, ki 
zagotavljajo storitve prožnosti, deležni 
pravičnega nadomestila; tudi oni bi 
namreč morali uživati koristi, ki jih bodo 
zagotavljali vsemu sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 338
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje, energetski 
sistemi pametnega domovanja prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
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omrežje učinkovito in povezano; meni, da 
bodo pri doseganju vsega naštetega 
ključni zgodnja standardizacija novih 
naprav, obveščanje potrošnikov in 
preglednost podatkov potrošnikov ter 
dobro delujoči trgi električne energije, ki 
so potrošnikom zlahka dostopni; se 
zadeva, da je tu pomembno spodbujati 
vlogo potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 339
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano, ter meni, 
da bi vsi državljani morali imeti možnost 
izkoristiti te tehnologije; poleg tega 
poudarja vlogo aktivnih odjemalcev in 
energetskih skupnosti državljanov v 
postopku energetskega prehoda in meni, 
da bi jih bilo treba ustrezno podpreti;

Or. en

Predlog spremembe 340
Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko in Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano; poudarja, 
da bo za širšo uvedbo tehnologije vozilo-
omrežje na trg potrebna večja 
interoperabilnost, kar zahteva enotne 
vseevropske predpise, ki bodo odpravili 
vrsto ovir, vključno z upravnimi, pravnimi 
in davčnimi ovirami;

Or. en

Predlog spremembe 341
Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano; zato je 
treba okrepiti in spodbuditi lokalne 
energetske skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 342
Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. poudarja vlogo proizvajalcev-
odjemalcev in energetskih skupnosti pri 
boljšem izkoriščanju zmogljivosti za 
shranjevanje energije; meni, da domače 
baterije, shranjevanje toplote iz 
gospodinjstev, tehnologija vozilo-omrežje 
in prilagajanje odjema pomagajo 
zmanjševati konice porabe, zagotavljajo 
prožnost in vse bolj prispevajo k temu, da 
je energetsko omrežje učinkovito in 
povezano;

Or. en

Predlog spremembe 343
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

26. meni, da domače baterije, lastna 
proizvodnja energije za sprostitev pritiska 
na omrežje in na njegove skupne baterije, 
shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje ter prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

Or. en

Predlog spremembe 344
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da domače baterije, 26. meni, da domače baterije, 
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shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje in prilagajanje 
odjema pomagajo zmanjševati konice 
porabe, zagotavljajo prožnost in vse bolj 
prispevajo k temu, da je energetsko 
omrežje učinkovito in povezano;

shranjevanje toplote iz gospodinjstev, 
tehnologija vozilo-omrežje, prilagajanje 
odjema in sektorsko povezovanje 
pomagajo zmanjševati konice porabe, 
zagotavljajo prožnost in vse bolj prispevajo 
k temu, da je energetsko omrežje 
učinkovito in povezano;

Or. en

Predlog spremembe 345
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. priznava prispevek državljanov k 
zagotavljanju prožnosti sistema, na primer 
z decentraliziranimi rešitvami za 
shranjevanje energije v majhnih 
količinah, in posledično k doseganju 
podnebnih ter energetskih ciljev; poziva 
države članice, naj podprejo sodelovanje 
državljanov v energetskem sistemu in 
odpravijo ovire, ki potrošnikom 
preprečujejo lastno proizvodnjo električne 
energije in porabo, shranjevanje ali 
prodajo električne energije iz lastne 
proizvodnje na trgu; poziva Komisijo, naj 
ustrezno spremlja pravilno izvajanje 
Direktive (EU) 2019/944 o skupnih 
pravilih notranjega trga električne 
energije in Direktive (EU) 2018/2001 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov v zvezi s členi, ki 
določajo regulativni okvir za 
samooskrbovalce ter energetske 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 346
Ville Niinistö
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da bi bilo treba 
državljanom, ki dejavno sodelujejo v 
proizvodnji energije iz obnovljivih virov 
in/ali pri zagotavljanju prožnosti sistema, 
vključno s shranjevanjem, bodisi kot 
posamezniki ali v okviru državljanskih 
energetskih skupnosti, zagotoviti 
omogočitveni okvir in jim omogočiti, da 
sodelujejo na energetskem trgu z enakimi 
pogoji, da bodo lahko izkoriščali 
rezultate; poziva Komisijo, naj državam 
članicam zagotovi izvedbene smernice v 
zvezi s pojmoma omogočitveni okvir in 
enaki pogoji, ki ju uvajata direktiva o 
električni energiji in direktiva o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov 1b, da bi zagotovile njuno 
uspešno izvajanje in v celoti priznale 
koristi energije, ki jo proizvedejo 
državljani, ter projektov za shranjevanje;
_________________
1b Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in spremembi 
Direktive 2012/27/EU in 
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 347
Jens Geier, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)



PE650.683v01-00 168/172 AM\1204565SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da je za prilagajanje 
odjema pri industrijskih akterjih potrebna 
večja prožnost in prilagodljivost 
proizvodnih postopkov; poudarja, da je 
treba torej prilagajanje odjema upravljati 
tako, da se omogoči ohranitev sedanjih 
zaposlitvenih shem, na primer z 
napravami za shranjevanje energije, kot 
so natrij-žveplove baterije;

Or. en

Predlog spremembe 348
Claudia Gamon
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da zasebni uporabniki 
neradi zagotavljajo baterije svojih vozil za 
storitve shranjevanja; v zvezi s tem 
pozdravlja pobude za prožnost za 
državljane iz direktive o trgu električne 
energije in poziva države članice, naj hitro 
ter odločno začnejo izvajati ustrezne 
določbe;

Or. en

Predlog spremembe 349
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. meni, da postaja vloga 
agregatorjev s povečevanjem števila 
rešitev za decentralizirano shranjevanje 
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energije ključna v energetskem sistemu za 
učinkovito upravljanje potrošniških virov 
za shranjevanje, kar bo koristilo tako 
potrošnikom kot tudi širšemu 
elektroenergetskemu sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 350
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. opozarja, da bi lahko davčne 
spodbude baterijskim tehnologijam za 
shranjevanje okrepile dejavno vlogo 
potrošnikov in obenem izboljšale prožnost 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 351
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poudarja, da je decentralizirano 
shranjevanje ključni del upravljanja 
povpraševanja; poudarja vlogo baterij za 
električna vozila pri zagotavljanju 
prožnosti omrežja s pametnim polnjenjem 
in storitvami vozilo-omrežje (V2G) in 
vozilo-dom (V2H); ugotavlja, da bi 
proizvajalci električnih vozil, programska 
oprema za polnjenje in polnilne postaje 
morali omogočiti funkcije za 
zagotavljanje teh storitev; poziva 
Komisijo, naj pripravi omogočitveni okvir 
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za prožnost sistema, ki jo zagotavljajo 
električna vozila, v katerem bodo 
opredeljene možne vloge pametnega 
polnjenja, V2G in V2H; predlaga, naj se v 
okviru spremenjene direktive o 
alternativnih gorivih določi zahteva za 
standardizacijo za razvoj minimalnih 
tehničnih zahtev, da bi oblikovali 
popolnoma interoperabilne, nemotene in 
varne sisteme ter dostop do podatkov 
(stanje napolnjenosti);

Or. en

Predlog spremembe 352
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. je prepričan, da bodo baterije in 
gorivne celice imele pomembno vlogo pri 
razogljičenju prometnega sektorja, pa tudi 
pri stabilizaciji omrežja; spodbuja hitro 
uvedbo potrebne infrastrukture; v zvezi s 
tem pozdravlja izjavo Komisije o podpori 
za uvajanje javnih polnilnih in 
oskrbovalnih mest; pozdravlja tudi 
revizijo direktive o infrastrukturi za 
alternativna goriva in uredbe TEN-T; 
poziva Komisijo in Svet, naj ohranita 
visoko stopnjo financiranja instrumenta 
za povezovanje Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 353
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. ugotavlja, da bi lahko baterijsko 
shranjevanje pomagalo zagotoviti splošno 
dostopnost energije in zmanjšati 
energijsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 354
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26c. poudarja, da lahko rešitve za 
shranjevanje energije pripomorejo k boju 
proti energijski revščini, pri spremembi 
paradigme iz potrošnika v proizvajalca-
odjemalca in pri oblikovanju skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 355
Maria Spiraki (Maria Spyraki)
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. je prepričan, da ima plinska 
infrastruktura, vključno z objekti za 
shranjevanje plina in plinskim omrežjem, 
ključno vlogo pri shranjevanju energije, 
zlasti zato, ker so potrebne rešitve za 
dolgoročno shranjevanje, ki bodo 
zagotavljale celoletno, varno in cenovno 
dostopno oskrbo z energijo.

Or. en
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