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Predlog spremembe 1
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti njenega 
člena 194,

– ob upoštevanju Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti njenih 
členov 91, 172 in 194,

Or. en

Predlog spremembe 2
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 16. februarja 2016 o strategiji EU za 
ogrevanje in hlajenje (COM(2016)0051),

Or. en

Predlog spremembe 3
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 8. julija 2020 o strategiji za vodik za 
podnebno nevtralno Evropo 
(COM(2020)0301),
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Or. en

Predlog spremembe 4
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 19. novembra 2020 o strategiji EU 
za izkoriščanje možnosti energije iz 
obnovljivih virov na morju za podnebno 
nevtralno prihodnost (COM(2020)0741),

Or. en

Predlog spremembe 5
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 17. septembra 2020 z naslovom 
Krepitev evropskih podnebnih ambicij do 
leta 2030 – Vlaganje v podnebno 
nevtralno prihodnost v korist naših 
državljanov (COM(2020)0562),

Or. en

Predlog spremembe 6
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Valérie Hayer
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 19. novembra 2020 o strategiji EU 
za izkoriščanje možnosti energije iz 
obnovljivih virov na morju za podnebno 
nevtralno prihodnost (COM(2020)0741),

Or. en

Predlog spremembe 7
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
11. decembra 2020 o novem podnebnem 
cilju EU za leto 2030,

Or. en

Predlog spremembe 8
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2018/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2018 o 
spremembi Direktive 2012/27/EU o 
energetski učinkovitosti,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe 
(EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2018 o 
upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb 
(ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in 
(EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta,

Or. en

Predlog spremembe 10
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
2014/94/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. oktobra 2014 o 
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 
goriva,

Or. en
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Predlog spremembe 11
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila IEA-
OECD iz maja 20191a o jedrski energiji v 
sistemu čiste energije,
_________________
1a Nuclear Power in a Clean Energy 
System (Jedrska energija v sistemu čiste 
energije), 
https://webstore.iea.org/download/direct/2
779.

Or. en

Predlog spremembe 12
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. julija 2020 o celovitem evropskem 
pristopu k shranjevanju energije1a,
_________________
1a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0198.

Or. en

Predlog spremembe 13
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE



PE661.966v01-00 8/166 AM\1220002SL.docx

SL

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. julija 2020 o spremembi smernic 
za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo2a,
_________________
2a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0199.

Or. en

Predlog spremembe 14
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. julija 2020 o celovitem evropskem 
pristopu k shranjevanju energije,

Or. en

Predlog spremembe 15
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050;

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050, 
čeprav je to negospodarno, tehnično 
neizvedljivo in z okoljskega vidika 
nesmiselno;
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Or. de

Predlog spremembe 16
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050;

A. ker se je Unija zavezala, da bo na 
osnovi pravičnosti in najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dognanj 
okrepila prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam in izvajala 
Pariški sporazum o podnebnih 
spremembah iz leta 2015, ki je bil sklenjen 
na 21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (Pariški 
sporazum)3a, s čimer bo prispevala svoj 
delež k svetovnim prizadevanjem za 
omejitev dviga globalne temperature na 
1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo;

_________________
3a UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 17
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050;

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo in podnebno 
nevtralnost čim prej oziroma najpozneje 
do leta 2050; ker mora Unija sprejeti 
ambicioznejše ukrepe za spoprijemanje s 
podnebno krizo, da bi omejila dvig 
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globalne temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050;

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija zavezani Pariškemu sporazumu 
in so podprli evropski zeleni dogovor ter 
cilj uresničitve pravičnega prehoda, ki bo 
vodil v podnebno nevtralnost do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 19
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050;

A. ker so Evropski parlament, Svet in 
Komisija podprli cilj za podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050 v 
skladu s Pariškim sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 20
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker cilji podnebno nevtralnega 
gospodarstva do leta 2050 ne bi smeli 
voditi v izgubo delovnih mest, motnje cen 
ali zmanjšanje konkurenčnosti evropske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, 
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 22
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 23
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %, čeprav sistem, ki 
temelji na obnovljivih virih energije, v 
bližnji prihodnosti z gospodarskega, 
tehničnega in okoljskega vidika ni 
izvedljiv;

Or. de

Predlog spremembe 24
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

B. ker je večina poslancev 
Parlamenta glasovala za cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %, sozakonodajalca pa sta 
se odločila za nižje cilje, zaradi česar so 
predvidena nadaljnja pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
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Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

B. ker je Komisija predlagala skupni 
cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
za vsaj 55 % do leta 2050, Parlament pa je 
podprl cilj glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 za 60 %;

Or. en

Predlog spremembe 26
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %;

B. ker je Parlament podprl cilj glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 za 60 %, za dosego katerega 
bodo potrebni ambicioznejši cilji glede 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jessica Stegrud, Rob Rooken, Robert Roos

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi bilo treba pred vsako 
zakonodajno pobudo Komisije v okviru 
evropskega zelenega dogovora izvesti 
javno dostopno analizo stroškov in 
dolgoročno oceno njenih učinkov na 
emisije CO2;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi bilo treba pred vsakim 
zakonodajnim ukrepom Komisije na 
področju povezovanja energetskih 
sistemov, predvidenim v sporočilu, izvesti 
temeljito in javno dostopno analizo 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je za doseganje podnebne 
nevtralnosti potreben prehod s sistema, ki 
temelji predvsem na fosilnih gorivih, na 
visoko energijsko učinkovit in podnebno 
nevtralen sistem, ki temelji na obnovljivih 
virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 30
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
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Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je poročilo o stanju energetske 
unije iz leta 2020 pokazalo, da 
povpraševanje po energiji v EU na 
splošno sicer upada, se pa povečuje v 
nekaterih sektorjih, kot je prometni;

Or. en

Predlog spremembe 31
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je 70 % primarne energije, 
porabljene v EU v letu 2017, izhajalo iz 
fosilnih goriv (nafta, zemeljski plin in 
premog)4b;
_________________
4b Eurostat.

Or. en

Predlog spremembe 32
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker naj bi po ocenah Mednarodne 
agencije za energijo energetski sektor 
ustvaril približno tretjino svetovnih emisij 
metana;
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Predlog spremembe 33
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje vseh nosilcev energije in 
infrastrukture, ki so povezani z vsemi 
končnimi odjemalci;

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje energetskega sistema kot celote 
ter številnih povezanih nosilcev energije in 
infrastrukture ter vseh končnih 
odjemalcev, ki imajo dejavno vlogo pri 
doseganju cilja brezogljičnih, zanesljivih, 
z viri gospodarnih in varnih energetskih 
storitev s kar najmanjšimi stroški v skladu 
z evropskim zelenim dogovorom, Pariškim 
sporazumom in agendo OZN za trajnostni 
razvoj do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 34
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje vseh nosilcev energije in 
infrastrukture, ki so povezani z vsemi 
končnimi odjemalci;

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva soproizvodnjo, 
kombinirano uporabo, pretvarjanje in 
nadomeščanje različnih oblik dobave in 
odjema energije (električne energije, 
toplote in goriv) z namenom optimizacije 
sistema, za kar je potrebno usklajeno 
načrtovanje in delovanje vseh nosilcev 
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energije in infrastrukture, ki so povezani z 
vsemi končnimi odjemalci;

Or. en

Predlog spremembe 35
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje vseh nosilcev energije in 
infrastrukture, ki so povezani z vsemi 
končnimi odjemalci;

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje vseh vrst energije ter vseh 
nosilcev energije in infrastrukture, ki so 
povezani z vsemi končnimi odjemalci, pri 
čemer je treba upoštevati obstoječe 
strukture, njihove omejitve in potencial;

Or. en

Predlog spremembe 36
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje vseh nosilcev energije in 
infrastrukture, ki so povezani z vsemi 
končnimi odjemalci;

C. ker povezovanje energetskega 
sistema zahteva usklajeno načrtovanje in 
delovanje energetskega sistema, ki temelji 
predvsem na obnovljivih virih energije, 
kot celote in infrastrukture, ki vključuje 
številne nosilce energije, infrastrukture in 
odjemalske sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 37
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Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov prinese rešitve za številne izzive, 
ki izhajajo iz energetskega prehoda, zlasti 
razogljičenje, optimizacijo in 
uravnovešenje energetskih omrežij, ter 
zagotovi zanesljivost oskrbe in ohrani 
strateško avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bodo za dvojni zeleni in 
digitalni prehod energetskih omrežij 
potrebne doslej največje javne in zasebne 
naložbe v posodobitev infrastrukture ter 
uvajanje nove infrastrukture, kjer je to 
potrebno, pa tudi naložbe v obnovo stavb 
ter raziskave in razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane na 
realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker je povezovanje energetskih 
sistemov ključno za vzpostavitev kaskadne 
prednosti, v skladu s katero se bosta 
najprej zagotovili energijska učinkovitost 
in varčevanje z energijo, nato neposredna 
elektrifikacija in na področjih uporabe, 
na katerih porabe ni mogoče zmanjšati 
drugače, uporaba trajnostnih goriv iz 
obnovljivih virov ter povečana uporaba 
toplote in shranjevanja, da bi se 
spodbudilo dodatno medsektorsko 
povezovanje, s čimer bomo podprli 
energetski prehod in okrepili vključevanje 
državljanov, obenem pa stroške za 
evropske organe in evropske državljane 
ohranili na sprejemljivi ravni;

Or. en

Predlog spremembe 40
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane 
na realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov pospeši prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo in obenem ohrani 
stroške na sprejemljivi ravni, okrepi 
energetsko varnost, varuje zdravje in 
okolje ter spodbuja rast, inovacije in 
vodilni položaj v industriji na svetovni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 41
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane 
na realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoči učinkovito uporabo 
sredstev evropskih organov ter prispeva k 
doseganju socialnih in okoljskih ciljev, 
kot so zdrava klima v prostorih, boj proti 
energijski revščini, doseganje podnebne 
nevtralnosti in ustvarjanje zelenih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 42
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane na 
realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker bi moral biti cilj ustrezno 
zasnovanega in delujočega energetskega 
sistema izboljšanje konkurenčnosti 
evropske industrije na svetovni ravni ter 
povečanje dostopnosti in cenovne 
ugodnosti energije za državljane ob 
hkratni ohranitvi stroškov preobrazbe na 
sprejemljivi ravni;

Or. en

Predlog spremembe 43
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane na 
realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov zmanjša stroške za evropske 
organe in evropske državljane ter obenem 
zagotovi učinkovito in temeljito 
razogljičenje evropskega gospodarstva v 
skladu s Pariškim sporazumom in cilji 
Združenih narodov glede trajnostnega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 44
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih 
sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane na 
realistični in sprejemljivi ravni;

D. ker naj bi povezovanje energetskih 
sistemov ohranilo stroške za evropske 
organe, evropska podjetja in evropske 
državljane na realistični in sprejemljivi 
ravni; ker je treba uveljaviti stroškovno 
učinkovito povezovanje energetskih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker lahko povezovanje energetskih D. ker lahko povezovanje energetskih 
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sistemov omogoča varčevanje s stroški za 
evropske organe in evropske državljane na 
realistični in sprejemljivi ravni;

sistemov ohrani stroške za evropske 
organe in evropske državljane na realistični 
in cenovno dostopni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 46
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker energijska učinkovitost na 
prvem mestu pomeni, da se pri 
energetskih načrtih in vseh odločitvah 
glede politik in naložb čim bolj upoštevajo 
alternativni stroškovno učinkoviti ukrepi 
za zagotavljanje energijske učinkovitosti, 
da bi dosegli večjo učinkovitost pri 
povpraševanju po energiji in njeni 
ponudbi, zlasti s stroškovno učinkovitimi 
prihranki končne porabe energije, 
pobudami za prilagajanje odjema ter 
učinkovitejšo pretvorbo, prenosom in 
distribucijo energije, pri čemer pa bi se 
vseeno dosegli cilji teh odločitev4a; 
_________________
4a Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 47
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

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

Da. ker je energija iz obnovljivih virov, 
kot sta vetrna in sončna energija, po 
naravi nezanesljiva, saj te oblike energije 
niso vedno na voljo; poudarja, da je 
pomembno upoštevati skupne stroške teh 
oblik energije, saj vključujejo tudi stroške 
shranjevanja energije, stroške rezervnih 
ponudnikov energije in stroške 
priključitve v omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 48
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker mora Unija zaradi podnebne 
krize in trenutne zdravstvene krize 
ponovno razmisliti o vlogi javnofinančnih 
odhodkov pri doseganju socialnih, 
okoljskih in gospodarskih ciljev, ki bodo 
podprli zeleno okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 49
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker pravice potrošnikov in zaščitni 
ukrepi v sektorju plinskega in daljinskega 
ogrevanja niso usklajeni s tistimi v 
sektorju električne energije;
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Or. en

Predlog spremembe 50
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je kriza zaradi covida-19 
pokazala, da je zanesljiv, varen in prožen 
energetski sistem ključnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 51
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker sta jedrska in vodna energija 
temelj nizkoogljične proizvodnje 
električne energije in predstavljata tri 
četrtine svetovne nizkoogljične 
proizvodnje, obenem pa je uporaba 
jedrske energije v zadnjih 50 letih 
zmanjšala emisije ogljikovega dioksida 
(CO2) za več kot 60 gigaton, kar je v 
skladu s poročilom IEA-OECD enako 
skoraj dvoletnim svetovnim emisijam, 
povezanim z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Margarita de la Pisa Carrión
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v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos in Rob Rooken

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je v poročilu IEA-OECD 
priporočenih več vladnih ukrepov za 
zagotovitev, da lahko obstoječe jedrske 
elektrarne obratujejo, dokler so varne, 
podporo gradnji novih jedrskih elektrarn 
in spodbujanje razvoja novih jedrskih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 53
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnem izvajanju;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov, in 
sicer kaskadno prednostno razvrstitev 
energijske učinkovitosti in varčevanja, 
neposredne elektrifikacije in trajnostnih 
goriv iz obnovljivih virov v uporabah, v 
katerih ni druge možnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
njeno hitro izvajanje v duhu solidarnosti; 
spodbuja zasebni sektor, naj prispeva k 
njenemu uspešnemu izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 54
Sylvia Limmer
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je 
Komisija opredelila v svojem sporočilu o 
strategiji za povezovanje energetskih 
sistemov; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo njeno hitro 
izvajanje v duhu solidarnosti; spodbuja 
zasebni sektor, naj prispeva k njenemu 
uspešnem izvajanju;

1. je seznanjen z usmeritvijo, ki jo je 
Komisija določila v svojem sporočilu o 
strategiji za povezovanje energetskih 
sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 55
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je 
Komisija opredelila v svojem sporočilu o 
strategiji za povezovanje energetskih 
sistemov; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo njeno hitro 
izvajanje v duhu solidarnosti; spodbuja 
zasebni sektor, naj prispeva k njenemu 
uspešnem izvajanju;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 
strategiji za povezovanje energetskih 
sistemov; ugotavlja, da bi bilo treba to 
splošno usmeritev, ki je opredeljena v 
dokumentu, dodatno pojasniti v zvezi s 
konkretnim izvajanjem predlaganih 
ukrepov, ki bi ga bilo treba nadalje razviti 
na podlagi poglobljene ocene učinka, ob 
upoštevanju načela tehnološke 
nevtralnosti in v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi industrijskimi panogami;

Or. en

Predlog spremembe 56
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnem izvajanju;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov, zlasti 
načelo energijske učinkovitosti na prvem 
mestu in energetski sistem, ki bo temeljil 
predvsem na obnovljivih virih; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
njeno hitro izvajanje v duhu solidarnosti; 
meni, da ima javni sektor ključno vlogo 
pri njenem uspešnem izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 57
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnem izvajanju;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno pravočasno in učinkovito 
izvajanje v duhu sodelovanja; meni, da je 
zasebni sektor pomemben akter pri 
zagotovitvi njenega učinkovitega 
izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Claudia Gamon, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnem izvajanju;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; meni, da bo imel zasebni 
sektor ključno vlogo pri njenem uspešnem 
izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 59
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnem izvajanju;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu o strategiji 
za povezovanje energetskih sistemov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo njeno hitro izvajanje v duhu 
solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj 
prispeva k njenemu uspešnemu izvajanju 
in podpre vzpostavitev energetskega 
sistema, ki bo EU privedel do podnebne 
nevtralnosti najpozneje do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija črtano
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prispeva k doseganju podnebnih ciljev 
EU, hkrati pa zagotavlja dostopnost 
energije in zanesljivost oskrbe z energijo z 
razvojem učinkovitega, povezanega, 
odpornega, pametnega in razogljičenega 
sistema;

Or. de

Predlog spremembe 61
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija 
prispeva k doseganju podnebnih ciljev 
EU, hkrati pa zagotavlja dostopnost 
energije in zanesljivost oskrbe z energijo z 
razvojem učinkovitega, povezanega, 
odpornega, pametnega in razogljičenega 
sistema;

2. meni, da lahko ta strategija, ko bo 
pretvorjena v dejanja z realističnim 
pristopom in gospodarsko uresničljive 
ukrepe, Uniji pomaga pri prehodu na 
gospodarstvo, ki bo bolj spoštovalo okolje, 
hkrati pa zagotavlja dostopnost ter 
cenovno ugodnost energije in zanesljivost 
oskrbe z energijo z razvojem učinkovitega, 
povezanega, odpornega, pametnega in 
razogljičenega sistema, ki ne bo ogrozil 
konkurenčnosti evropske industrije, 
temveč jo bo okrepil;

Or. en

Predlog spremembe 62
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
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zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z uspešnim 
razvojem učinkovitega, povezanega, 
odpornega, prožnega in pametnega 
sistema, katerega namen bo postopno 
doseganje ciljev razogljičenja;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati 
pa zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k določitvi poti za dosego podnebnih ciljev 
EU, hkrati pa zagotavlja dostopnost ter 
cenovno ugodnost energije in zanesljivost 
oskrbe z energijo z razvojem visoko 
energijsko učinkovitega, povezanega, 
odpornega in pametnega sistema, ki bo v 
celoti temeljil na obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 64
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
krožnega, visoko energijsko učinkovitega, 
z viri gospodarnega, povezanega, 
odpornega, pametnega in multimodalnega 
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sistema, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 65
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Markus Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost ter cenovno 
ugodnost energije in zanesljivost oskrbe z 
energijo z razvojem učinkovitega, 
medsebojno povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 66
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
pravičnega, učinkovitega, povezanega, 
odpornega, stroškovno konkurenčnega, 
pametnega in razogljičenega sistema;
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Or. en

Predlog spremembe 67
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in 
zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, 
pametnega in razogljičenega sistema;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva 
k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost ter cenovno 
ugodnost energije in zanesljivost oskrbe z 
energijo z razvojem učinkovitega, 
povezanega, odpornega, pametnega in 
razogljičenega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 68
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. je seznanjen, da namerava 
Komisija predlagati revizijo več aktov, 
pomembnih za strategijo; v zvezi s tem 
poudarja, da bi bilo treba revizijo izvesti 
kar najbolj skrbno, da bi oblikovali 
skladen dolgoročen pristop in stabilen 
regulativni okvir za zadevne industrije, ter 
vztraja, da bi bilo treba za vsak primer 
izvesti podrobno analizo stroškov in 
koristi za oblikovanje ustrezne razvojne 
poti; poudarja, da bi bilo treba v reviziji 
ustrezno upoštevati obveznosti, ki izhajajo 
iz veljavnih zakonodajnih aktov in 
določajo, da zakonodajne spremembe, ki 
ustvarjajo nasedle stroške, ne bi smele 
ogroziti potrebnih finančnih izdatkov 
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držav članic in industrij ter donosnosti teh 
naložb; v zvezi s tem opozarja, da so bile z 
Direktivo 2014/94/EU državam članicam 
naložene zahteve v zvezi z oskrbovanjem z 
UZP v pomorskem prometu in prometu po 
celinskih plovnih poteh do leta 2025 in 
2030 ter zagotovitvijo zadostnega števila 
mest za oskrbovanje s SZP/UZP za 
motorna vozila;

Or. en

Predlog spremembe 69
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da je pomembno 
upoštevati raznolikost nacionalnih 
energetskih sistemov in izzivov; poziva 
Komisijo, naj ohrani pristop, ki je čim bolj 
nevtralen, da bi vsem državam članicam 
omogočila, da uporabijo najbolj 
učinkovite rešitve za razogljičenje glede 
na svoje potrebe in vire;

Or. en

Predlog spremembe 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da bi izvajanje 
povezovanja energetskih sistemov, ki naj 
bi sicer dolgoročno zmanjšalo stroške 
energetskega prehoda v Evropi, 
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vključevalo znatne takojšnje stroške za 
končne uporabnike; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi stroškovno analizo 
predlaganih sprememb za posamezne 
vključene sektorje in posamezne države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotovitev optimizacije in razogljičenja 
energetskih sistemov

Visoko energijsko učinkoviti energetski 
sistemi, ki temeljijo na obnovljivih virih 
energije

Or. en

Predlog spremembe 72
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. priznava, da je načelo, da je 
energijska učinkovitost na prvem mestu, 
zelo pomembno, in opozarja, da 
neposredna elektrifikacija, kadar je 
možna, predstavlja pomembno pot k 
razogljičenju; poudarja, da je treba razviti 
odporen in podnebno nevtralen energetski 
sistem, ki bo temeljil na načelu stroškovne 
učinkovitosti;
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Or. en

Predlog spremembe 73
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo 
učinkovitemu energetskemu sistemu, v 
katerem si bodo vsi sektorji prizadevali za 
večjo stroškovno učinkovitost proizvodov 
ter uporabo energije iz virov, ki bodo 
pomagali zmanjšati ogljični odtis ter 
prispevali k energetski neodvisnosti 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo načelu, da 
je energijska učinkovitost na prvem mestu, 
in opozarja, da je najbolj trajnostna 
energija tista, ki se ne porabi, zato je treba 
dati prednost varčevanju z energijo in 
povečanju učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 75
Paolo Borchia
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v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo načelu, da 
je energijska učinkovitost na prvem mestu, 
in opozarja, da je najbolj trajnostna 
energija tista, ki se v kar največji meri 
ustvari iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 76
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo načelu, da 
je energijska učinkovitost na prvem mestu, 
ter bolj krožnemu energetskemu sistemu 
in opozarja, da je najbolj trajnostna 
energija tista, ki se ne porabi;

Or. en

Predlog spremembe 77
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 78
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo načelu, da 
je energijska učinkovitost na prvem mestu, 
in opozarja, da je najbolj trajnostna 
energija tista, ki se ne porabi; poziva, naj 
se načelo, da je energijska učinkovitost na 
prvem mestu, operacionalizira v vseh 
prihodnjih revizijah zakonodaje Unije in 
nacionalnih zakonodaj ter metodologij, 
zlasti pri načrtovanju scenarijev in 
infrastrukture ter analizah stroškov in 
koristi;

Or. en

Predlog spremembe 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ponovno izraža podporo načelo 
energijske učinkovitost na prvem mestu in 
opozarja, da je najbolj trajnostna energija 
tista, ki se ne porabi;

3. ponovno izraža podporo načelu, da 
je energijska učinkovitost na prvem mestu, 
in opozarja, da je najbolj trajnostna 
energija tista, ki se ne porabi; poudarja, da 
je potreben portfelj podnebju prijaznih 
rešitev, ki bo omogočil tržno uspešnost 
najbolj energijsko in stroškovno 
učinkovitih tehnologij;

Or. en



PE661.966v01-00 38/166 AM\1220002SL.docx

SL

Predlog spremembe 80
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so koristi trajnostno 
proizvedenih biogoriv in vodika iz 
obnovljivih virov omejene, zato poudarja, 
da je treba najprej uporabiti druge 
možnosti, kot sta načelo, da je energijska 
učinkovitost na prvem mestu, in 
neposredna elektrifikacija; vendar se 
zaveda, da lahko imajo trajnostno 
proizvedena biogoriva in vodik iz 
obnovljivih virov pomembno vlogo pri 
razogljičenju sektorjev, v katerih je 
razogljičenje težavno, kot sta sektorja 
jekla in cementa, zato meni, da je treba 
določiti nekatera skupna pravila in 
določbe;

Or. en

Predlog spremembe 81
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se v vodnem sektorju 
porabi veliko energije; poziva Komisijo, 
naj razmisli o energijsko učinkovitih 
ukrepih za evropski vodni sektor in 
možnosti uporabe očiščene odpadne vode 
kot vira obnovljive energije na kraju 
samem v okviru povezovanja energetskih 
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sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 82
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, kako pomemben je 
tehnološko nevtralen pristop, ki bo 
zagotavljal, da so za doseganje podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 in pravičnega 
prehoda v EU na voljo vse stroškovno in 
energijsko učinkovite možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 83
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da povečana 
prizadevanja na področju energijske 
učinkovitosti prinašajo pomembne koristi, 
kot so zmanjšanje odvisnosti od uvoza 
energije, nižji računi za porabo, višja 
industrijska konkurenčnost, pa tudi 
podnebne in okoljske koristi;

Or. en

Predlog spremembe 84
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba pospešiti 
prehod na energetski sistem, ki bo temeljil 
na energiji iz obnovljivih virov, in hitreje 
elektrificirati sektorje končne uporabe, pri 
čemer je treba upoštevati stroškovno in 
energijsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva, naj se načelo, da je 
energijska učinkovitost na prvem mestu, 
operacionalizira v vseh prihodnjih 
revizijah zakonodaje Unije in nacionalnih 
zakonodaj ter metodologij, zlasti pri 
načrtovanju scenarijev in infrastrukture 
ter analizah stroškov in koristi;

Or. en

Predlog spremembe 86
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba postopno 
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opustiti vsa fosilna goriva, zagotoviti 
pravičen prehod na podnebno nevtralnost 
in vzpostaviti energetski sistem, ki bo v 
celoti temeljil na obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 87
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. obžaluje, da obratovanje jedrskih 
elektrarn vključuje nevarnost nesreč, pa 
tudi ekonomske in okoljske stroške 
ravnanja z jedrskimi odpadki; poziva, naj 
se jedrska energija postopno opusti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3d. obžaluje, da zaščita vlagateljev 
ovira izpolnjevanje obveznosti iz 
Pariškega sporazuma in doseganje 
podnebne nevtralnosti; poziva Komisijo, 
naj v okviru posodobitve Pogodbe o 
energetski listini ustavi zaščito naložb v 
fosilna goriva, da bi spodbudila hiter 
prehod na trajnosten energetski sistem, ki 
temelji na obnovljivih virih energije;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek 
držav članic, kot je predstavljen v poročilu 
o napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. ugotavlja, da nekatere države 
članice niso dosegle ciljev energijske 
učinkovitosti za leto 2020, kot je 
predstavljeno v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti; 
spodbuja Komisijo, naj pripravi 
učinkovitejši niz ciljev ob upoštevanju 
svojih priporočil v okviru procesa 
upravljanja energetske unije; v zvezi s tem 
spodbuja učinkovito in prožno uporabo 
strategije za val prenove v vsaki državi 
članici;

Or. en

Predlog spremembe 90
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek 
držav članic, kot je predstavljen v poročilu 
o napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. je seznanjen z nezadostnim 
napredkom držav članic, kot je 
predstavljen v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti; 
spodbuja Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami in 
predstavniki zadevnih industrij analizira 
razloge, zaradi katerih niso bili doseženi 
zastavljeni cilji, in poudarja, da bi bilo 
treba pred določitvijo novih ciljev 
odpraviti obstoječe ovire in doseči sedanje 
cilje;
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Or. en

Predlog spremembe 91
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic in Unije kot celote, kot je 
predstavljen v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje ob upoštevanju svojih 
priporočil v okviru procesa upravljanja 
energetske unije; poziva Komisijo, naj 
pregleda obstoječe ukrepe in sprejme bolj 
ciljno usmerjene politike, zlasti v 
sektorjih, kjer je bil napredek nezadosten, 
kot je prometni sektor; v zvezi s tem 
pozdravlja strategijo za val prenove;

Or. en

Predlog spremembe 92
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Markus 
Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek 
držav članic, kot je predstavljen v poročilu 
o napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 

4. je seznanjen z nezadostnim 
napredkom držav članic, kot je 
predstavljen v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti; 
spodbuja Komisijo, naj preuči učinke 
spremenjenih ciljev na podjetja, zlasti 
mala in srednja podjetja, ob upoštevanju 
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zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

svojih priporočil v okviru procesa 
upravljanja energetske unije; v zvezi s tem 
pozdravlja strategijo za val prenove; 
poudarja, da prenova obstoječega 
stavbnega fonda ne nadomesti v celoti 
potrebe po proizvodnji več nizkoogljične 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 93
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic na področju energijske 
učinkovitosti in prenove, kot je 
predstavljen v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti za 
leto 2020; je seznanjen z odločitvijo 
Komisije, da izvede revizijo 
Direktivo 2018/2002 o energetski 
učinkovitosti ob upoštevanju svojih 
priporočil v okviru procesa upravljanja 
energetske unije; v zvezi s tem pozdravlja 
strategijo za val prenove ter prihodnjo 
revizijo Direktive (EU) 2018/844 o 
energetski učinkovitosti stavb;

Or. en

Predlog spremembe 94
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj pri 
prihodnjih zakonodajnih pregledih 
energetske in podnebne ureditve predlaga 
ambicioznejše cilje ter instrumente za 
njihovo doseganje ob upoštevanju svojih 
priporočil v okviru procesa upravljanja 
energetske unije; v zvezi s tem pozdravlja 
strategijo za val prenove in sporočilo o 
krepitvi evropskih podnebnih ambicij do 
leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 95
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije; v 
zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

4. obžaluje nezadosten napredek držav 
članic, kot je predstavljen v poročilu o 
napredku na področju energijske 
učinkovitosti; poziva Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje ob 
upoštevanju svojih priporočil v okviru 
procesa upravljanja energetske unije in 
načrta za uresničitev podnebnih ciljev ter 
naj izvede tudi ambiciozno revizijo 
direktive o energetski učinkovitosti stavb; 
v zvezi s tem pozdravlja strategijo za val 
prenove;

Or. en

Predlog spremembe 96
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na prvem mestu 
na celotno vrednostno verigo in na vse 
oblike končne uporabe; poudarja, da so 
potrebne zahteve glede krožnosti in 
recikliranja odpadkov, ter predvideva 
podoben zakonodajni okvir za presežno 
energijo in neizogibno odpadno toploto iz 
visoko energijsko učinkovitih industrijskih 
procesov, stavb, podatkovnih središč ali 
drugih procesov; poziva k nujni 
posodobitvi toplotnih omrežij na 4. in 5. 
generacijo visoko učinkovitih omrežij z 
nizkimi temperaturami, ki temeljijo na 
obnovljivih virih energije, ki mora imeti 
pomembno vlogo pri razogljičenju 
ogrevanja; v tem okviru poziva k 
nadaljnjemu izvajanju strategije za 
ogrevanje in hlajenje, med drugim tudi pri 
reviziji direktive o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov in direktive o 
energetski učinkovitosti5a, ter k 
oblikovanju omogočitvenega okvira pri 
reviziji smernic o državni pomoči za 
varstvo okolja in energijo6a; opozarja na 
potencial digitalnih orodij za pametno 
upravljanje energije;

_________________
5a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov; 
Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spremembi Direktive 
2012/27/EU o energetski učinkovitosti. 
6a Smernice o državni pomoči za varstvo 
okolja in energijo.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj z enim 
zakonodajnim instrumentom, ki bo 
zajemal goriva iz obnovljivih virov 
energije in nizkoogljična goriva ter 
temeljil na prihrankih emisij toplogrednih 
plinov v celotnem življenjskem ciklu in v 
celotni vrednostni verigi, vzpostavi celovit 
sistem terminologije in certificiranja; 
poudarja potencial krožnosti in ponovne 
uporabe odpadkov, energije in odpadne 
toplote iz industrijskih procesov, stavb in 
podatkovnih središč; priznava, da lahko 
imajo rafinerije v krožnem energetskem 
sistemu ključno vlogo zaradi zmožnosti 
recikliranja bioloških odpadkov in 
ostankov iz kmetijstva, živilske industrije 
in gozdarstva v goriva ter druge 
proizvode; priznava, da so tekoča 
nizkoogljična goriva (ki temeljijo na 
vodiku in zajetem CO2 ali biomasi in 
odpadkih) osrednji del rešitve za 
doseganje podnebne nevtralnosti; 
opozarja, da lahko posodobitev toplotnih 
omrežij pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 98
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe organskih odpadkov iz 
mest in kmetijskega sektorja, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; poziva 
Komisijo in države članice, naj razvijejo 
učinkovite pobude in poslovne modele za 
ločitev in uporabo industrijske odpadne 
toplote; opozarja, da lahko nadomestitev 
starih in neučinkovitih sistemov 
ogrevanja ter posodobitev toplotnih 
omrežij pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 99
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč, pa tudi 
potencial bioplina/biometana z vidika 
učinkovite rabe virov, stroškovne 
učinkovitosti in podpore razvoja novih 
lokalnih tokov dohodkov, na primer na 
podeželskih območjih; opozarja, da lahko 
posodobitev toplotnih omrežij pomembno 
vpliva na razogljičenje ogrevanja; poudarja 
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potencial digitalnih orodij za pametno 
upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 100
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poziva Komisijo, naj pri reviziji 
Uredbe (EU) št. 347/2013 o vseevropski 
energetski infrastrukturi in Uredbe 
(EU) 2017/1938 o zanesljivosti oskrbe s 
plinom predlaga konkretne pobude za 
zmanjšanje izgub energije v vzdolž 
prenosnih in distribucijskih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 101
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe energije in odpadne 
toplote iz industrijskih procesov, stavb in 
podatkovnih središč; poudarja, da 
odpadna toplota predstavlja neučinkovito 
rabo virov, ki ni združljiva s krožnostjo, in 
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ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

opozarja, da lahko posodobitev toplotnih 
omrežij pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije, pri 
čemer pa je treba dati prednost 
kibernetski varnosti in varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 102
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč ter energije, 
proizvedene iz bioloških odpadkov ali v 
čistilnih napravah za odpadno vodo; 
opozarja, da lahko posodobitev toplotnih 
omrežij pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 103
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe
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5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost razširitve načela energijske 
učinkovitosti na celotno vrednostno verigo 
in na vse oblike končne uporabe; poudarja 
potencial krožnosti in ponovne uporabe 
odpadkov, energije in odpadne toplote iz 
industrijskih procesov, stavb in 
podatkovnih središč; opozarja, da lahko 
posodobitev toplotnih omrežij pomembno 
vpliva na razogljičenje ogrevanja; poudarja 
potencial digitalnih orodij za pametno 
upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 104
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; opozarja, da 
lahko posodobitev toplotnih omrežij 
pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

5. poziva Komisijo, naj razširi načelo 
energijske učinkovitosti na celotno 
vrednostno verigo in na vse oblike končne 
uporabe; poudarja potencial krožnosti in 
ponovne uporabe odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb, podatkovnih središč in kmetijstva; 
opozarja, da lahko posodobitev toplotnih 
omrežij pomembno vpliva na razogljičenje 
ogrevanja; poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije;

Or. en

Predlog spremembe 105
Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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5a. meni, da je daljinsko ogrevanje 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; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo in razvijajo omrežja 
za visoko učinkovito daljinsko ogrevanje; 
poleg tega poziva Komisijo, naj toplotno 
infrastrukturo in shranjevanje toplote 
upošteva pri pripravi desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za Evropsko 
mrežo operaterjev prenosnih sistemov za 
električno energijo (ENTSO-E) in 
Evropsko mrežo sistemskih operaterjev 
prenosnih omrežij zemeljskega plina 
(ENTSO-G);

Or. en

Predlog spremembe 106
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. pozdravlja novo strategijo EU za 
metan; opozarja, da je nujno hitro uvesti 
sisteme za spremljanje emisij metana, ki 
bodo temeljili na satelitskih tehnologijah 
za opazovanje, kot so tiste, ki so bile 
razvite v okviru programa Copernicus; 
pozdravlja zasebne pobude za zmanjšanje 
emisij metana, kot so partnerstvo naftne 
in plinske industrije za metan in vodilna 
načela za metan;

Or. en

Predlog spremembe 107
Jakop G. Dalunde
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj sprejme 
pobude za obvezno vrednotenje 
neizogibne odpadne toplote kot vira, ki se 
lahko usmeri v toplotno omrežje ali 
shrani;

Or. en

Predlog spremembe 108
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe za dodatno zmanjšanje emisij 
metana v energetskem sektorju, začenši z 
uvedbo zavezujočega cilja zmanjšanja 
intenzivnosti metana za 0,2 % do 
leta 2025 za vse pline, ki se prodajo v EU, 
v Direktivo (EU) 2019/692 o notranjem 
trgu z zemeljskim plinom; pozdravlja 
predlog Komisije za obvezno merjenje, 
poročanje in preverjanje ter odkrivanje in 
popravljanje puščanja;

Or. en

Predlog spremembe 109
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poudarja, da lahko rešitve za 
krožno gospodarstvo pomagajo zmanjšati 
končno povpraševanje po energiji s 
ponovno uporabo odpadkov, energije in 
odpadne toplote iz industrijskih procesov, 
stavb in podatkovnih središč; poziva 
Komisijo, naj v reviziji 
Direktive 2008/98/ES o zmanjšanju 
količine odpadkov predlaga ukrepe za 
spodbujanje ponovne uporabe odpadne 
energije in toplote; poudarja, da lahko 
trajnostno proizvedeni bioplini, vključno z 
biometanom, pomagajo ponovno 
uporabiti odpadke, ki izhajajo iz 
kmetijstva, porabe živil in gozdarstva;

Or. en

Predlog spremembe 110
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. opozarja na izzive pri razogljičenju 
ogrevanja in hlajenja; poudarja potencial 
sodobnih omrežij za daljinsko ogrevanje z 
nizkimi temperaturami, ki jih oskrbuje 
brezogljična in nizkoogljična energija iz 
obnovljivih virov; ugotavlja, da lahko 
imajo pomembno vlogo pri stroškovno 
učinkovitem razogljičenju ogrevanja v 
mestnih in industrijskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 111
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer
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Predlog resolucije
Odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. poudarja potencial digitalnih 
orodij za pametno upravljanje energije, ki 
lahko tudi stroškovno učinkovito 
zmanjšajo povpraševanje po energiji; 
pozdravlja potekajočo revizijo sekundarne 
zakonodaje o označevanju energijske 
učinkovitost in okoljsko primerni zasnovi 
grelnikov in hladilnikov za prostore in 
vodo;

Or. en

Predlog spremembe 112
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Markus Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje finančna orodja, ki bodo v celoti 
skladna s podnebnimi cilji in cilji glede 
povezovanja; poudarja, da so evropski 
programi in finančni instrumenti, kot so 
Obzorje Evropa, evropsko partnerstvo za 
čisti vodik, Instrument za povezovanje 
Evrope na podlagi uredb TEN-E in TEN-
T, kohezijska politika, program InvestEU, 
mehanizem za okrevanje in odpornost, 
Sklad za pravični prehod in sklad za 
inovacije, ključni pri spodbujanju 
gospodarstva, ki temelji na vodiku iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov, 
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razvoja na področjih bioplina/biometana, 
zajema in shranjevanja ogljika ter 
infrastrukture, ki je primerna za vodik, 
obenem pa zagotavljajo ustrezne naložbe v 
uporabo zemeljskega plina, kadar ta 
zagotavlja zmanjšanje emisij in služi kot 
prehodni omogočitveni dejavnik; poziva 
Komisijo, naj pripravi cilje za postavitev 
energetske infrastrukture in naj pri 
povezovanju sistemov v kar največji meri 
izkoristi obstoječo plinsko infrastrukturo, 
ki lahko pomaga pri stroškovno 
učinkovitem prehodu v številnih sektorjih, 
vključno z industrijo in mobilnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 113
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v električno in plinsko 
infrastrukturo v višini od 520 do 575 
milijard EUR; opozarja, da se lahko z 
uporabo obstoječe plinske infrastrukture v 
kombinaciji s plini iz obnovljivih virov in 
nizkoogljičnimi plini preprečijo 
nepotrebne naložbe na strani električne 
energije ter obenem uresničijo cilji EU 
glede razogljičenja; poziva Komisijo, naj 
izvede primerjalno analizo stroškov in 
koristi ter oblikuje merila za trajnostne 
naložbe, ki bodo v celoti skladna s 
podnebnimi cilji in cilji glede povezovanja;

Or. en

Predlog spremembe 114
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Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bo v okviru 
energetskega prehoda potrebna ogromna 
razširitev dodatnih zmogljivosti za 
energijo iz obnovljivih virov za 
neposredno elektrifikacijo področij 
uporabe, ki trenutno temeljijo na fosilnih 
gorivih, za kar bodo morda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje vključujoče, povezano in 
realistično načrtovanje scenarijev, pri 
čemer naj upošteva zlasti energijsko 
učinkovitosti in povezovanje energetskih 
sistemov, pa tudi merila za trajnostne 
naložbe7a, ki bodo v celoti skladna s 
podnebnimi cilji in cilji glede povezovanja;

_________________
7a Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb (2018/0178(COD)).

Or. en

Predlog spremembe 115
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
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bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

bodo v celoti skladna s potrebami 
povezovanja energetskih sistemov in bodo 
upoštevala potencial naložb v končno 
uporabo za zmanjšanje emisij in njihov 
prispevek k energetskemu prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 116
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR in da so obnovljivi viri 
energije, kot sta veter in sonce, nestalni in 
spremenljivi ter zato niso primerni za 
osrednje omrežje izmeničnega toka, saj 
niso niti obvladljivi niti nimajo 
zmogljivosti osnovne obremenitve, zato ne 
zagotavljajo zanesljivosti oskrbe in 
stabilnosti omrežja;

Or. de

Predlog spremembe 117
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 



AM\1220002SL.docx 59/166 PE661.966v01-00

SL

bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji do 
leta 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti 
najpozneje do leta 2050, da bi preprečili 
vezanost sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 118
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bo v okviru 
energetskega prehoda potrebna ogromna 
razširitev zmogljivosti za energijo, za kar 
bodo morda potrebne letne naložbe v 
infrastrukturo v višini od 520 do 575 
milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe ter 
vključujoče, povezano in realistično 
načrtovanje, ki bodo v celoti skladni s 
podnebnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 119
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in 
cilji glede povezovanja;

6. želi opozoriti, da bodo v okviru 
energetskega prehoda potrebne letne 
naložbe v infrastrukturo v višini od 520 do 
575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj 
oblikuje merila za trajnostne naložbe, ki 
bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji, s 
čimer se bo izključila infrastruktura za 
fosilna goriva in preprečila vezanost 
sredstev na fosilna goriva;
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Or. en

Predlog spremembe 120
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, András Gyürk, Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, 
Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje, da osnutek delegiranega 
akta o taksonomiji, ki ga je pripravila 
Komisija, spodkopava podnebne cilje v 
zvezi z obnovljivimi viri energije, in 
spodbuja Komisijo, naj sprejme 
tehnološko nevtralen pristop na podlagi 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov in naj ne postavlja strožjih pravil za 
vodno energijo, biogoriva in bioplin, kot 
veljajo za druge obnovljive vire energije; 
poleg tega obžaluje, da je jedrska energija 
izločena in obravnavana v ločenem 
delegiranem aktu, saj to spodkopava 
celostno obravnavo energetskega sistema 
in omejuje možnosti držav članic, da same 
določijo svojo mešanico virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 121
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po ukrepih za 
energijsko učinkovitost, povezovanju 
sistemov ali novi infrastrukturi za 
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ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
pretvorbo energije ter izvesti ustrezne 
predhodne ocene, da bi zagotovili njeno 
optimalno uporabo v podnebno nevtralnem 
gospodarstvu in srednje- ter dolgoročno 
ekonomsko vzdržnost; meni, da bi bilo 
treba pred izgradnjo vsakega 
infrastrukturnega projekta pripraviti 
alternativni scenarij na podlagi 
zmanjšanja povpraševanja in/ali 
sektorskega povezovanja;

Or. en

Predlog spremembe 122
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
optimalno uporabo energetskega sistema v 
podnebno nevtralnem gospodarstvu in 
ekonomsko vzdržnost; poudarja, da je 
pomembno spoštovati načelo tehnološke 
nevtralnosti, saj so za večino tehnologij, ki 
jih bomo potrebovali v bližnji prihodnosti, 
še vedno potrebne naložbe v raziskave in 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 123
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, medsebojno 
povezanost, prenos, distribucijo, 
shranjevanje in pretvorbo energije ter 
izvesti ustrezne predhodne ocene, da bi 
zagotovili njeno optimalno uporabo v 
podnebno nevtralnem gospodarstvu in 
stroškovno učinkovitost ter preprečili 
učinke vezanosti in nasedlih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 124
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej izvesti ustrezne predhodne ocene 
potreb po energijski učinkovitosti, 
povezovanju sistemov ali novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije, da bi 
zagotovili njeno optimalno uporabo v 
podnebno nevtralnem gospodarstvu in 
srednje- ter dolgoročno ekonomsko 
vzdržnost;

Or. en

Predlog spremembe 125
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
optimalno uporabo obstoječe energetske 
infrastrukture v podnebno nevtralnem 
gospodarstvu in ekonomsko vzdržnost;

Or. en

Predlog spremembe 126
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu ter socialno, 
okoljsko in ekonomsko vzdržnost;

Or. en

Predlog spremembe 127
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti 
ustrezne predhodne ocene, da bi zagotovili 
njeno optimalno uporabo v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in ekonomsko 
vzdržnost;

7. ponovno poudarja, da je treba 
vnaprej predvideti potrebe po novi 
infrastrukturi za proizvodnjo, prenos, 
distribucijo, shranjevanje in pretvorbo 
energije ter izvesti ustrezne predhodne 
ocene, da bi zagotovili njeno optimalno 
uporabo v podnebno nevtralnem 
gospodarstvu in ekonomsko vzdržnost;

Or. en

Predlog spremembe 128
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je skupna pravna 
razvrstitev različnih vrst plinov iz 
obnovljivih virov, razogljičenih in 
nizkoogljičnih plinov, vključno z vodikom, 
ki temelji na prihrankih emisij 
toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu in trajnostnih merilih, 
nadvse pomembna za akterje na trgu, 
organe in potrošnike; poziva Komisijo, 
naj razvije celovit okvir za razvrščanje in 
certificiranje plinastih nosilcev;

Or. en

Predlog spremembe 129
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Claudia Gamon, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja objavo nove strategije 
EU za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov na morju; poudarja, da je hiter 
razvoj energetskih otokov na morju 
ključnega pomena za doseganje našega 
cilja glede zmogljivosti za energijo iz 
obnovljivih virov do leta 2030; v ta namen 
poziva k celoviti reviziji zakonodaje EU o 
energetski infrastrukturi in ciljno 
usmerjeni reviziji ustreznih smernic o 
državni pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 130
Claudia Gamon, Christophe Grudler, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. 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 
vključijo kot potencialni projekti 
skupnega interesa v okviru uredbe TEN-
E;

Or. en

Predlog spremembe 131
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe
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8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja;

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi razogljičenje, 
digitalizacijo in povezovanje energetskih 
sistemov v cilje uredbe in desetletno 
načrtovanje razvoja omrežja; poudarja, da 
lahko naložbe v digitalizacijo obstoječe 
infrastrukture znatno izboljšajo njeno 
upravljanje z uporabo digitalnih dvojčkov, 
algoritmov ali umetne inteligence; 
podpira razširitev področja uporabe 
uredbe na energetsko infrastrukturo, kot 
je infrastruktura za shranjevanje, vodik in 
CO2; poziva k celostnemu in usklajenemu 
načrtu omrežja, v katerega bodo postopno 
vključeni vsi nosilci energije in vsa 
infrastruktura;

Or. en

Predlog spremembe 132
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja;

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi uredbo v celoti uskladi s 
ciljem podnebne nevtralnosti in vključi 
stroškovno učinkovito povezovanje 
energetskih sistemov v cilje uredbe in 
desetletno načrtovanje razvoja omrežja; 
poudarja, da je treba infrastrukturo 
energetskih sistemov povezati z digitalnim 
in prometnim sistemom; pri tem je treba 
upoštevati, da sta potrebna metodološki 
pristop in model upravljanja, v katerem so 
kar najbolj zmanjšani nasedli stroški;

Or. en
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Predlog spremembe 133
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja;

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja uskladi s Pariškim 
sporazumom in potrebo po doseganju 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 ter naj 
povezovanje energetskih sistemov vključi 
v cilje uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 134
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja;

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja; poziva k okrepljenim 
prizadevanjem za odpravo ovir za popolno 
povezovanje energetskih sistemov, ki bi 
državljane in industrijo spodbudilo, da v 
celoti sprejmejo čistejše energijske 
alternative, saj brez boljšega povezovanja 
energetskih sistemov uresničitev zelenega 
dogovora ne bo mogoča; poudarja, da je 
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treba doseči stroškovno učinkovito 
razogljičenje gospodarstev EU z 
vzpostavitvijo prožnejšega, bolj 
decentraliziranega in digitalnega 
energetskega sistema, v katerem bodo 
potrošniki lahko sami odločali o svojih 
energetskih izbirah;

Or. en

Predlog spremembe 135
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi energetske sisteme v 
cilje uredbe in desetletno načrtovanje 
razvoja omrežja;

8. poziva Komisijo, naj v okviru 
ponovnega pregleda Uredbe (EU) 
št. 347/2013 o vseevropski energetski 
infrastrukturi vključi povezovanje 
energetskih sistemov v cilje uredbe in 
desetletno načrtovanje razvoja omrežja ter 
tudi določi daljši časovni okvir za 
načrtovanje, ki bo usklajen s ciljem 
podnebne nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 136
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, kako pomembno vlogo 
imajo tehnologije za shranjevanje 
energije v povezovanju energetskih 
sistemov, saj povezujejo različne 
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energetske in gospodarske sektorje, 
povečujejo skupno učinkovitost, 
optimizirajo energetske sisteme in 
prispevajo k energetski varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 137
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov 
energije; spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 138
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k prednostnemu obsežnemu 
uvajanju obnovljivih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov, težki industriji, prometu 
(vključno z letalskim in pomorskim 
prometom), gradbeništvu, ogrevanju in 
hlajenju; pozdravlja strategijo EU za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
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na morju, ki jo je predlagala Komisija, kot 
priložnost za povečanje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov in neposredne 
uporabe električne energije ter podporo 
neposredne elektrifikacije, na primer s 
pomočjo vodikovih in sintetičnih goriv; 
poziva države članice, naj poenostavijo 
postopke za pridobitev dovoljenja in 
odpravijo upravne ovire za uvajanje 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 139
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov 
energije s tehnološko nevtralnim in 
stroškovno učinkovitim pristopom; meni, 
da je skupna evropska terminologija za 
pline iz obnovljivih virov in nizkoogljične 
pline nadvse pomembna; spodbuja 
Komisijo, naj uvede niz tehnološko 
nevtralnih ciljev za pline iz obnovljivih 
virov in nizkoogljične pline, da bi povečali 
delež te energije v proizvodnji električne 
energije, težki industriji, prometu, 
gradbeništvu, ogrevanju in hlajenju; 
poziva, naj se zagotovi, da ti cilji temeljijo 
na poglobljenih ocenah učinka, da bi 
zagotovili trajnostnost za države članice;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov 
energije; spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. glede na potrebna zmanjšanja 
toplogrednih plinov, potrebe po 
prihrankih energije, neposredni 
elektrifikacij in omogočanju trajnostnih 
goriv iz obnovljivih virov poziva k 
obsežnemu uvajanju zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
skupaj z ustreznimi naložbami v 
infrastrukturo; spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ambicioznejše cilje, da bi dosegli 
proizvodnjo električne energije, ki bo v 
celoti temeljila na obnovljivih virih, ter 
povečali delež energije iz obnovljivih virov 
v težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

Or. en

Predlog spremembe 141
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k postopnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
realistične cilje, ki bodo temeljili na 
poglobljeni oceni učinka, da bi s tem 
povečali delež te energije v proizvodnji 
električne energije, težki industriji, 
prometu, gradbeništvu, ogrevanju in 
hlajenju, obenem pa kar najbolj skrbno 
sledili potrebam okrevajočih 
gospodarstev;

Or. en
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Predlog spremembe 142
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj oceni, ali bi bilo 
možno v okviru revizije Direktive 
(EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov predlagati 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

Or. en

Predlog spremembe 143
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih virov energije; spodbuja 
Komisijo, naj predlaga ambicioznejše cilje 
za obnovljive vire, da bi povečali njihov 
delež v vseh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 144
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
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Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih, nizkoogljičnih in 
razogljičenih virov energije s 
konkurenčnimi stroški; spodbuja 
Komisijo, naj predlaga ambicioznejše 
ukrepe, da bi povečali delež te energije v 
proizvodnji električne energije, težki 
industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

Or. en

Predlog spremembe 145
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih in razogljičenih virov energije; 
spodbuja Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te 
energije v proizvodnji električne energije, 
težki industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

9. poziva k obsežnemu uvajanju 
obnovljivih virov energije; spodbuja 
Komisijo, naj predlaga ambicioznejše cilje, 
da bi povečali delež te energije v 
proizvodnji električne energije, težki 
industriji, prometu, gradbeništvu, 
ogrevanju in hlajenju;

Or. en

Predlog spremembe 146
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
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Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da stavbe porabijo 
približno 40 % skupne porabe energije v 
EU in ustvarijo približno 36 % emisij 
toplogrednih plinov iz energije; pozdravlja 
sprejetje strategije za evropski val 
prenove, ki bo pospešila sprejemanje 
ukrepov za energijsko učinkovitost in 
učinkovito rabo virov ter večje 
uveljavljanje uporabe obnovljivih virov v 
stavbah v celotni EU; poziva Komisijo in 
države članice, naj upoštevajo sinergije 
med energetskim sektorjem in 
gradbeništvom za doseganje podnebne 
nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 147
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. priznava napredek, ki je bil doslej 
dosežen na področju povezovanja 
energetskih trgov EU s trgi pogodbenic 
Energetske skupnosti; poudarja, da je 
pomembno spodbujati sodelovanje na 
področju energije iz obnovljivih virov; 
poudarja, da je treba v prihodnji reviziji 
Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
okrepiti mehanizme za čezmejno 
sodelovanje ter da je treba nadalje 
odpravljati ovire za priznavanje potrdil o 
izvoru in trgovanje z njimi;

Or. en
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Predlog spremembe 148
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da se elektrifikacija 
sektorjev porabe sooča z velikimi ovirami, 
kar zadeva stroškovno učinkovitost, 
družbeno in okoljsko trajnostnost, 
zanesljivost oskrbe, tehnično izvedljivost 
in stabilnost energetskega sistema;

Or. de

Predlog spremembe 149
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da je za uspešno in 
stroškovno učinkovito združevanje 
sektorjev potreben odprt tehnološki 
pristop, ki v celoti upošteva potencial 
različnih virov energije;

Or. de

Predlog spremembe 150
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 

10. poudarja, da je pridobivanje 
vodika energetsko zelo intenzivno, da 
prihaja do dodatnih znatnih izgub 
energije v procesih pretvorbe in da so 
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trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

tehnične zahteve za trenutno neobstoječe 
vodikovo omrežje velike, kar pomeni, da v 
bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati 
gospodarske in energetske donosnosti 
vodika, saj s trenutnim stanjem razvoja 
tehnologije ni moč zagotoviti zadostnega 
obsega proizvodnje;

Or. de

Predlog spremembe 151
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Hildegard 
Bentele, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov, skupaj z drugimi 
obnovljivimi plini, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v sektorjih, v katerih je 
zmanjšanje emisij težko doseči, kot so 
industrijska proizvodnja, težki tovorni 
promet in stavbe, v katerih so možnosti 
neposredne elektrifikacije morda omejene 
zaradi nizke stroškovne učinkovitosti ali 
tehničnih, socialnih in okoljskih razlogov; 
želi opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti ter da 
imajo tehnologije za zajem in 
shranjevanje ogljika pomembno vlogo; 
opozarja, da lahko mešanje vodika z 
zemeljskim plinom prispeva k 
razogljičenju plinskega sektorja; poudarja 
potencial vodika za shranjevanje in 
prenos energije ter njegov prispevek k 
prožnosti energetskega sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih virov, 
prispeva k zmanjšanju trajnih emisij v 
sektorjih, v katerih je zmanjšanje emisij 
težko doseči, kot so industrije z 
visokotemperaturnimi procesi, težki 
tovorni promet ter pomorski in letalski 
promet, ki jih ni mogoče razogljičiti z 
uporabo brezogljične električne energije; 
želi opomniti, da je treba pospešiti 
razogljičenje trenutnega načina 
proizvodnje vodika; poudarja, da je treba 
dati prednost vodiku, ki je proizveden iz 
obnovljivih virov energije; poudarja, da je 
vodik, proizveden iz obnovljivih virov 
energije, najboljša dolgoročno trajnostna 
možnost, ki je v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, saj to pomeni, 
da je treba iz našega gospodarstva 
odpraviti fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 153
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
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vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

vodik, proizveden z električno energijo iz 
obnovljivih in razogljičenih virov, prispeva 
k zmanjšanju trajnih emisij v industrijski 
proizvodnji in težkem tovornem prometu, 
ki jih ni mogoče razogljičiti z neposredno 
uporabo brezogljične električne energije; 
ugotavlja, da je treba vodik iz obnovljivih 
virov uvajati skupaj s povečevanjem 
zmogljivosti za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov v EU; 
poudarja, da lahko ima nizkoogljični 
vodik, proizveden s fosilnimi gorivi, 
prehodno vlogo pri podpiranju razširitve 
področij uporabe vodika in povpraševanja 
po njem; želi opomniti, da je treba trenutni 
način proizvodnje vodika razogljičiti; 
podpira začetek pomembnih projektov 
skupnega evropskega interesa za vodik;

Or. en

Predlog spremembe 154
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov, prispeva k 
zmanjšanju trajnih emisij v industrijski 
proizvodnji in težkem tovornem prometu, 
ki jih ni mogoče razogljičiti z uporabo 
brezogljične električne energije; želi 
opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti; opozarja, 
da bo mešanje vodika v infrastrukturi za 
zemeljski plin v prehodni fazi omogočilo 
decentralizirano proizvodnjo vodika iz 
obnovljivih virov v lokalnih omrežjih; 
spodbuja vključitev načrtovanja 
infrastrukture za vodik v okvira TEN-E in 
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desetletnega načrta za razvoj omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 155
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz čistih in 
nizkoogljičnih virov, prispeva k 
zmanjšanju trajnih emisij v industrijski 
proizvodnji in prometu, ki jih ni mogoče 
razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba podpreti naložbe za povečanje 
proizvodnje vseh vrst vodika in 
povpraševanja po njem, da bi ustvarili 
odprt in konkurenčen evropski trg, preden 
se lahko čisti vodik začne spodbujati kot 
resnično tržno donosna in konkurenčna 
možnost;

Or. en

Predlog spremembe 156
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik;  je prepričan, da 
lahko vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 

10. je seznanjen s sprejetjem evropske 
strategije za vodik in ugotavlja, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih virov, 
prispeva k zmanjšanju trajnih emisij v 
industrijski proizvodnji in težkem 
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težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

tovornem prometu, ki jih ni mogoče 
razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; priznava, da mora biti 
razširitev področij uporabe vodika na 
različne sektorje končne uporabe 
usklajena z razpoložljivostjo vodika iz 
obnovljivih virov; želi opomniti, da je treba 
trenutni način proizvodnje vodika 
razogljičiti z nadomestitvijo s proizvodnjo 
vodika iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 157
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da je 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, odločilen element za 
zmanjšanje emisij CO2 v vseh sektorjih; 
želi opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti;

Or. de

Predlog spremembe 158
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih virov, 
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razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

prispeva k zmanjšanju trajnih emisij v 
industrijski proizvodnji in težkem 
tovornem prometu, če se z njim nadomesti 
energija iz fosilnih goriv kot surovina ali 
nosilec energije v procesih, katerih 
energijske učinkovitosti ni mogoče 
povečati oziroma jih ni mogoče 
elektrificirati ali nadomestiti; želi 
opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti;

Or. en

Predlog spremembe 159
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, skupaj z drugimi 
obnovljivimi plini prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika 
razogljičiti;

Or. en

Predlog spremembe 160
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
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vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče zlahka razogljičiti z neposredno 
uporabo brezogljične električne energije; 
želi opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti;

Or. en

Predlog spremembe 161
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih ni 
mogoče razogljičiti z uporabo brezogljične 
električne energije; želi opomniti, da je 
treba trenutni način proizvodnje vodika;

10. pozdravlja sprejetje evropske 
strategije za vodik; je prepričan, da lahko 
vodik, proizveden iz obnovljivih in 
razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju 
trajnih emisij v industrijski proizvodnji in 
težkem tovornem prometu, ki jih je težko 
elektrificirati z neposredno proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov; želi 
opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika razogljičiti;

Or. en

Predlog spremembe 162
Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta 
Kruk

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bioplina, ki je prožen 
in obnovljiv omogočitveni element za 
razogljičenje s številnimi okoljskimi in 
socialno-ekonomskimi koristmi, ne bi 
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smelo zasenčiti dajanje prednosti drugim 
tehnologijam obnovljivih virov; poudarja 
potencial proizvodnje bioplina iz 
odpadkov iz različnih virov (kmetijstva, 
gozdarstva, industrije in komunalnih 
odpadkov) in njegov prispevek h 
krožnemu gospodarstvu in razpršeni 
proizvodnji električne energije in toplote; 
poudarja prednosti vodika, proizvedenega 
iz bioplina, katerega razvoj bi bilo treba 
dodatno podpreti; poudarja, da bi glede 
na ocene industrije evropska proizvodnja 
bioplina do leta 2030 lahko ustvarila 
50 Bcm/leto oziroma približno 
10 odstotkov trenutne porabe zemeljskega 
plina v EU, in opozarja, da so potrebne 
zakonodajne spremembe, da bi olajšali 
dostop do omrežij za bioplin;

Or. en

Predlog spremembe 163
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a.  opozarja, da bodo za razogljičenje 
gradbenega sektorja, zlasti stavbnega 
fonda, potrebni vodik ter drugi 
nizkoogljični in brezogljični plini; 
ugotavlja, da v številnih primerih 
poudarek na elektrifikaciji stavbnega 
sektorja ni družbeno sprejemljiv zaradi 
zelo visokih stroškov obnove; opozarja, da 
stopnja prenove, potrebna za 
elektrifikacijo, v Evropi ni dosežena; 

Or. de

Predlog spremembe 164
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj ukinejo 
davke in dajatve na račune za energijo, ki 
nesorazmerno kaznujejo energijo iz 
obnovljivih virov v primerjavi z drugimi 
oblikami energije ter pošiljajo napačne 
cenovne signale končnim odjemalcem 
energije, zlasti v zvezi s potrebami v 
prometu in ogrevanju;

Or. en

Predlog spremembe 165
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da je vodik iz 
obnovljivih, brezogljičnih ali 
nizkoogljičnih virov mogoče pretvoriti v 
druge oblike plina, kot sta metanol in 
amoniak, ki se lahko uporabljajo kot 
gorivo v težkem tovornem prometu;

Or. en

Predlog spremembe 166
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, naj v skladu s 
pristopom iz člena 25(2) Direktive 
(EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov razvije jasno 
skupno terminologijo za vodik, ki bo 
temeljila na zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu v primerjavi z 
enakovrednimi fosilnimi gorivi;

Or. en

Predlog spremembe 167
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 168
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 

11. poziva Komisijo, naj razširi 
obveznost iz Direktive (EU) 2018/2001, v 
skladu s katero morajo države članice 
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potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

izdajati potrdila o izvoru, ki zagotavljajo 
sledljivost nizkoogljičnih, brezogljičnih in 
obnovljivih virov na podlagi znanstvene 
analize življenjskega cikla; meni, da bodo 
potrebna vsa trajnostna in stroškovno 
učinkovita biogoriva in da bi bila revizija 
trajnostnih meril direktive za gozdna 
biogoriva na način, kot ga je predlagala 
Komisija v strategiji za povezovanje 
sistemov, z okoljskega in ekonomskega 
vidika kontraproduktivna; meni, da lahko 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
prispeva k prilagajanju na podnebne 
spremembe z nadomestitvijo fosilnih 
surovin z dolgoročno povečano 
sekvestracijo ogljika v gozdovih;

Or. en

Predlog spremembe 169
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj predlaga 
shemo za certificiranje vodika iz 
obnovljivih virov na podlagi obstoječega 
okvira iz Direktive (EU) 2018/2001; 
poudarja, da je treba razviti zanesljivo 
metodologijo in določiti merila za 
zagotovitev dodatnosti zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
za proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov 
ter ustrezno oceniti učinek slednje na 
energetski sistem EU in njen prispevek k 
doseganju cilja EU glede povečanja 
uvajanja obnovljivih virov, spodbujanja 
njihovega vključevanja na trg in 
optimizacije sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj predlaga 
skupen sistem certificiranja za pline v 
skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, začne pa naj z 
obveznostjo držav članic, da izdajajo 
potrdila o izvoru za pline iz obnovljivih 
virov, nizkoogljične in brezogljične pline; 
spodbuja države članice, naj zmanjšajo 
upravna bremena, povezana s 
certificiranjem energije;

Or. en

Predlog spremembe 171
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk in Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti razširitve obveznosti iz Direktive 
(EU) 2018/2001, v skladu s katero morajo 
države članice izdajati potrdila o izvoru, na 
nizkoogljične, brezogljične in obnovljive 
vire; poudarja, da bi morebiten sistem 
moral biti skladen in veljati enako za 
uvožene pline;

Or. en

Predlog spremembe 172
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Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj razmisli o 
pregledu obveznosti iz Direktive 
(EU) 2018/2001, v skladu s katero morajo 
države članice izdajati potrdila o izvoru za 
nizkoogljične in biološke pline, vključno s 
povezanimi merili za prihranek 
toplogrednih plinov in trajnostnimi merili;

Or. en

Predlog spremembe 173
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj določi sistem 
certificiranja in obveznost iz Direktive 
(EU) 2018/2001, v skladu s katero morajo 
države članice izdajati potrdila o izvoru, 
razširi na pline iz obnovljivih virov in 
obnovljive vire;

Or. en

Predlog spremembe 174
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe
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11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, 
brezogljične in obnovljive vire;

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz 
Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s 
katero morajo države članice izdajati 
potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične 
in brezogljične pline, vodik iz obnovljivih 
virov in obnovljive vire;

Or. en

Predlog spremembe 175
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 176
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da so tehnologije za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2  še vedno v poskusni fazi; 
ugotavlja, da so sedanje tehnologije 
usmerjene v uporabo mest shranjevanja 
na morju, kot so izčrpani plinski pasovi, 
kar pomeni, da so neobalne države v 
slabšem položaju, saj še ni infrastrukture 
za prevoz CO2; poudarja, da je Računsko 
sodišče v poročilu iz konca leta 2018 
ugotovilo, da številni projekti niso 
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izpolnili ciljev, ki jih je določila Komisija, 
čeprav je EU v zadnjih letih namenjala 
sredstva za predstavitvene projekte in 
prototipe na področju zajemanja in 
shranjevanja ogljika; obžaluje, da 
Komisija te težave s prototipi zajemanja in 
shranjevanja ogljika ni zadostno 
obravnavala v svojem sporočilu, in jo 
poziva, naj pokaže, kako namerava doseči 
boljše rezultate, ki jih bo Računsko 
sodišče lahko odobrilo; poudarja, da je 
treba spodbuditi raziskave in razvoj teh 
tehnologij; poudarja, da je treba ohraniti 
previdnost glede ocenjevanja hitrosti 
dozorevanja teh tehnologij in opiranja 
zakonodajnih pobud na te napovedi;

Or. en

Predlog spremembe 177
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da je treba za izvajanje 
stroškovno učinkovitega energetskega 
prehoda spodbuditi raziskave in razvoj 
tehnologij za zajemanje, shranjevanje in 
ponovno uporabo CO2; poziva Komisijo, 
naj odpravi regulativne ovire za uvajanje 
teh tehnologij; ugotavlja, da lahko plinska 
infrastruktura deluje kot kanal za 
uporabo zajemanja in shranjevanja 
ogljika ter zajemanja in uporabe ogljika; 
poziva Komisijo, naj najpozneje do 
leta 2021 ustanovi letni evropski forum o 
zajemanju, uporabi in shranjevanju 
ogljika, da bi nadalje preučili možnosti za 
spodbujanje projektov zajemanja in 
shranjevanja ogljika oziroma zajemanja, 
uporabe in shranjevanja ogljika v Evropi; 
priznava, da bi lahko rafinerije postale 
energetska vozlišča v industrijskih 
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grozdih, saj so pogosto povezane z obrati 
za (petro)kemične proizvode ter so že zdaj 
vozlišča za energijo in surovine, poleg 
tega pa proizvajajo in shranjujejo 
energijo, pri čemer bi to vlogo lahko 
znatno razširili;

Or. en

Predlog spremembe 178
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2; poudarja, da je treba v 
skladu z zamislijo krožnosti zagotavljati 
varno shranjevanje CO2 in spodbujati 
ponovno uporabo CO2; ugotavlja, da bo 
ekonomska vzdržnost teh tehnologij 
močno odvisna od cene kvot CO2 v okviru 
sistema trgovanja z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 179
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave, razvoj in polno izkoriščanje 
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zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

tehnologij za zajemanje, shranjevanje in 
ponovno uporabo CO2; poudarja, da EU 
potrebuje tehnološko revolucijo, ki bi 
omogočila dobičkonosnost rešitev 
obsežnega zajemanja in shranjevanja 
ogljika, da bi gospodarsko rast 
kombinirala z zmanjšanimi emisijami 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 180
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da je treba oceniti 
podporo tehnologijam za zajemanje, 
shranjevanje in ponovno uporabo CO2 in 
njihov razvoj ter upoštevati tehnične in 
okoljske negotovosti, ki bi jih bilo treba 
odpraviti;

Or. en

Predlog spremembe 181
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da iz gospodarskih in 
okoljevarstvenih razlogov raziskave in 
razvoj tehnologij za zajemanje, 
shranjevanje in ponovno uporabo CO2 niso 
smotrni;

Or. de
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Predlog spremembe 182
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za prihranek 
energije, proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, shranjevanje energije in 
uravnovešenje omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave in razvoj tehnologij za 
zajemanje, shranjevanje in ponovno 
uporabo CO2;

12. poudarja, da je treba oceniti 
prispevek tehnologij za zajemanje in 
ponovno uporabo CO2 v industrijskih 
procesih zaprtega kroga;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; poziva 
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pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

Komisijo, naj gradi na tehnološko 
odprtem pristopu k razogljičenju prometa, 
pri čemer naj upošteva ne le potencial 
elektrifikacije, temveč tudi potencial za 
mobilnost v povezavi s plinom, goriva na 
osnovi električne energije in zlasti vodika; 
v zvezi s tem opozarja, da sta za uvajanje 
alternativnih pogonov in goriv potrebna 
ustrezna infrastruktura za polnjenje in 
napajanje ter regulativni okvir; pozdravlja 
napoved Komisije glede namestitve milijon 
polnilnih postaj za električna vozila; 
poudarja, da je treba prilagoditi omrežja za 
elektrifikacijo evropskega voznega parka;

Or. de

Predlog spremembe 185
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije v reviziji 
Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva 
glede namestitve milijon polnilnih postaj 
za električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka; poudarja 
možnosti notranjega sodelovanja v zvezi z 
razogljičenjem čezmejnega prometa; v 
zvezi s tem poudarja, da ima prometna 
skupnost kritično vlogo pri ustvarjanju 
sinergij s sosednjimi državami in 
pospeševanju prenosa standardov EU o 
emisijah iz prometa;

Or. en
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Predlog spremembe 186
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
realistične cilje za razogljičenje cestnega, 
pomorskega, železniškega in letalskega 
prometa z zagotovitvijo konkretnih in 
diferenciranih kratko-, srednje- in 
dolgoročnih razvojnih načrtov; pozdravlja 
napoved Komisije glede namestitve milijon 
polnilnih postaj za električna vozila; 
poudarja, da je treba prilagoditi omrežja za 
elektrifikacijo evropskega voznega parka; 
poudarja, da imajo plini iz obnovljivih 
virov in nizkoogljični plini, kot so vodik, 
utekočinjeni zemeljski plin, biološki 
utekočinjeni zemeljski plin, sintetični 
utekočinjeni zemeljski plin in stisnjeni 
zemeljski plin, pomembno vlogo pri 
razogljičenju prometa težkih cestnih vozil 
ter pomorskega in letalskega prometa;

Or. en

Predlog spremembe 187
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa, 
predvsem z elektrifikacijo, kjer to ni 
mogoče, pa s trajnostno proizvedenimi 
gorivi iz obnovljivih virov; pozdravlja 
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prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

napoved Komisije glede namestitve milijon 
polnilnih postaj za električna vozila; 
poudarja, da je treba prilagoditi omrežja za 
elektrifikacijo evropskega voznega parka; 
poudarja, da je javni promet pomemben 
za zmanjšanje povpraševanja po energiji 
ter da je treba razviti in širiti razogljičen 
javni promet, tako na mestnih kot tudi 
podeželskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 188
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za tehnološko 
nevtralno razogljičenje cestnega, 
pomorskega, železniškega in letalskega 
prometa; pozdravlja napoved Komisije 
glede namestitve milijon polnilnih postaj 
za električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi infrastrukturo za alternativna 
goriva za evropski vozni park ter podpreti 
druge rešitve, ki jih je že mogoče uvesti; 
poudarja, da je neposredna elektrifikacija 
zelo pomembna, vendar sama ni dovolj za 
doseganje hitrega, cenovno ugodnega in 
pravičnega energetskega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 189
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene strategije za 
mobilnost brez emisij v cestnem, 
pomorskem, železniškem in letalskem 
prometu; pozdravlja načrte Komisije za 
spodbujanje namestitve več milijonov 
polnilnih postaj za električna vozila; 
poudarja, da je treba prilagoditi omrežja za 
elektrifikacijo evropskega voznega parka, 
da bi omogočili storitve pametnega 
polnjenja, storitve vozilo-omrežje in 
ukrepe na strani povpraševanja 
državljanov; poziva Komisijo, naj od 
proizvajalcev avtomobilov zahteva, da 
zagotovijo polnjenje vozilo-omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa;  
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. je prepričan, da je električna 
mobilnost na baterijski pogon zelo 
škodljiva za okolje že pri sami proizvodnji 
baterij, da dviguje ceno oskrbe z 
električno energijo in da porabi ogromno 
naravnih virov; poudarja, da baterije ob 
koncu njihove življenjske dobe postanejo 
del strupenih odpadkov; zato ugotavlja, da 
električna mobilnost ne prispeva k okolju 
prijaznemu cestnemu, pomorskemu, 
železniškemu in letalskemu prometu;

Or. de
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Predlog spremembe 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za mobilnost 
brez emisij v cestnem, pomorskem, 
železniškem in letalskem prometu; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za popolnoma 
elektrificiran vozni park v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 192
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozno zastavljene cilje za 
razogljičenje cestnega, pomorskega, 
železniškega in letalskega prometa; 
pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za 
električna vozila; poudarja, da je treba 
prilagoditi omrežja za elektrifikacijo 
evropskega voznega parka;

13. poziva Komisijo, naj predlaga 
realistične cilje za razogljičenje cestnega, 
pomorskega, železniškega in letalskega 
prometa; je seznanjen z napovedjo 
Komisije glede namestitve milijon 
polnilnih postaj za električna vozila; 
poudarja, da je treba prilagoditi omrežja za 
elektrifikacijo evropskega voznega parka;

Or. en

Predlog spremembe 193
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
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Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je Evropska unija 
zveza, združena v raznolikosti; poudarja, 
da se gospodarski sektorji v državah 
članicah zelo razlikujejo; poudarja, da 
nobena prihodnja zakonodaja ne bi smela 
privesti do tega, da bi bila ena ali več 
držav članic nesorazmerno hudo 
prizadetih, ker je njihovo gospodarstvo v 
veliki meri odvisno od posameznega 
sektorja; poudarja, da so države članice 
nazadnje odgovorne, da se s svojo 
gospodarsko suverenostjo zavežejo ciljem 
zmanjšanja emisij do leta 2030 in 
leta 2050, ne sektorji;

Or. en

Predlog spremembe 194
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da obstajajo novi 
sektorji, ki porabljajo vedno več energije, 
kot je sektor informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ki predstavlja 
od 5 do 9 % svetovne porabe električne 
energije; podpira Komisijo pri tem, da bo 
preučila sinergije med sektorjem 
daljinskega ogrevanja in hlajenja ter 
sektorjem podatkovnih središč; pozdravlja 
zavezo v digitalni strategiji EU, da bodo 
podatkovna središča do leta 2030 postala 
podnebno nevtralna;
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Or. en

Predlog spremembe 195
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. poudarja, da upravljanje strani 
povpraševanja, shranjevanje in pametno 
polnjenje prispevajo k ohranjanju 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanju koničnih obremenitev in 
proizvodnje v čedalje bolj 
decentraliziranem sistemu, ki vse bolj 
temelji na obnovljivih virih energije; želi 
opomniti, da lahko države članice same 
določajo svojo mešanico virov energije, pri 
čemer imajo vsi državljani pravico do 
proizvodnje, porabe in shranjevanja 
lastne energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje udeležbe in 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 196
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije obnovljivih virov; ugotavlja tudi, 
da je lahko udejstvovanje državljanov v 
energetskem sistemu bistveno za ta 
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energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

namen; želi spomniti, da države članice 
zagotavljajo, da imajo vsi državljani 
pravico do proizvodnje, porabe in 
shranjevanja lastne energije kot 
posamezniki ali skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 197
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje s čedalje bolj decentralizirano 
mešanico proizvodnje energije iz čedalje 
bolj obnovljivih virov čedalje bolj 
ogrožalo človekovo varnost in zdravje ter 
gospodarsko blaginjo; želi opomniti, da 
lahko države članice same določajo svojo 
mešanico virov energije, katere raznolikost 
je bistvena za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe;

Or. de

Predlog spremembe 198
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno, vendar tudi 
ponuja nove socialne in ekonomske 
priložnosti s čedalje bolj decentralizirano 
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želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

mešanico proizvodnje energije iz čedalje 
bolj obnovljivih virov, kar krepi zadruge, 
občine in energetske skupnosti ter 
ustvarja lokalna delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 199
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
poudarja, da prehod na decentralizirano 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
prinaša številne koristi, tudi uporabo 
lokalnih virov energije, povečano lokalno 
zanesljivost oskrbe z energijo ter 
spodbujanje razvoja in kohezije skupnosti 
z zagotavljanjem virov prihodka in 
ustvarjanjem delovnih mest na lokalni 
ravni; želi opomniti, da lahko države 
članice same določajo svojo mešanico 
virov energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 200
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Predlog resolucije
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Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe; 
poudarja, da bi bila lahko jedrska 
energija del te mešanice; poudarja, da je 
izjemno pomembno, da je v Evropski uniji 
na voljo znanje o izgradnji, zaščiti in 
obratovanju jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 201
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, in poudarja, da je uvajanje 
pametnih omrežij pomembno za 
prilagajanje tej preobrazbi, pri čemer je 
raznolikost bistvena za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 202
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov, 
in poudarja, da je uvajanje pametnih 
omrežij pomembno za prilagajanje tej 
preobrazbi; želi opomniti, da lahko države 
članice same določajo svojo mešanico 
virov energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 203
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov, 
in poudarja, da je uvajanje pametnih 
omrežij pomembno za prilagajanje tej 
preobrazbi; želi opomniti, da lahko države 
članice same določajo svojo mešanico 
virov energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; 
želi opomniti, da lahko države članice 
same določajo svojo mešanico virov 
energije, katere raznolikost je bistvena za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

14. ugotavlja, da bo ohranjanje 
ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter 
upravljanje koničnih obremenitev in 
proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj 
decentralizirano mešanico proizvodnje 
energije iz čedalje bolj obnovljivih virov, 
in poudarja, da je uvajanje pametnih 
omrežij pomembno za prilagajanje tej 
preobrazbi; želi opomniti, da lahko države 
članice same določajo svojo mešanico 
virov energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 205
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da so medsebojne 
povezave pomembnejše kot kdaj koli prej 
za zagotavljanje prevoza energije iz 
obnovljivih virov na območja, kjer bo 
povpraševanje največje, in za zagotovitev 
ravnovesja energetskega sistema kot 
celote; poudarja, da je treba izvajati 
obveznost glede uporabe vsaj 70 % 
obstoječe zmogljivosti medsebojnih 
povezav iz člena 16(8) Uredbe 
(EU) 2019/943 o notranjem trgu 
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električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 206
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da bi bilo treba 
infrastrukturo elektroenergetskih omrežij 
nadalje izboljšati z digitalizacijo in 
avtomatizacijo, da bi sistemu omogočili 
prožnost in izkoristili sinergije z drugimi 
energetskimi vektorji; poudarja, da bo 
pameten, bolj povezan sistem omogočil 
čedalje večji prodor decentralizirane in 
prožne proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov ter zelo medsebojno povezan 
elektroenergetski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 207
Claudia Gamon, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. 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; poziva države 
članice, naj dodatno preučijo sektorsko 
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povezovanje, pametne energetske sisteme 
in uporabo presežne toplote;

Or. en

Predlog spremembe 208
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da je digitalizacija 
bistven element za sprostitev celotnega 
potenciala za bolj učinkovit in povezan 
energetski sistem; meni, da bi morali 
okrepiti moč potrošnikov in povečati 
prožnost povpraševanja po energiji; 
poudarja, da digitalizacija prinaša izzive, 
zlasti v zvezi z zasebnostjo in kibernetsko 
varnostjo energetskega sektorja; poziva 
Komisijo, naj razvije orodja za 
kibernetsko varnost, da bi preprečili 
napade na elektroenergetska omrežja; 
opozarja, da je mogoče z uporabo 
posebnih tehnologij, kot so IKT, sodobni 
senzorji, umetna inteligenca, internet 
stvari, velepodatki, vesoljski sistemi in 
storitve, optimizirati porabo energije in 
prispevati k razogljičenju 
elektroenergetskih sistemov; pozdravlja 
napoved Komisije o akcijskem načrtu za 
digitalizacijo energetike, da bi razvili 
konkurenčen trg za digitalne energetske 
storitve, ki bi zagotavljal zasebnost in 
suverenost podatkov ter podpiral naložbe 
v digitalno energetsko infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 209
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler



PE661.966v01-00 108/166 AM\1220002SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da je treba ves čas 
zagotavljati zanesljivost oskrbe z energijo, 
ki je bistvena za gospodarstvo in družbo; v 
zvezi s tem je prepričan, da bo 
shranjevanje energije ključen dejavnik pri 
prehodu na razogljičen elektroenergetski 
sistem, zato ga je treba razumeti kot 
osrednji element povezovanja energetskih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 210
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. obžaluje, da številne države članice 
še niso dosegle svojega cilja 10-odstotne 
medsebojne električne povezanosti do 
leta 2020; poziva Komisijo, naj s 
seznamom projektov skupnega interesa 
bolje podpira nacionalne naložbe; 
spodbuja Komisijo, naj ponovno zažene 
delo skupine strokovnjakov o ciljih 
medsebojne povezanosti;

Or. en

Predlog spremembe 211
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera



AM\1220002SL.docx 109/166 PE661.966v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati vse oblike 
projektov shranjevanja energije, ki lahko 
ponujajo storitve vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe; opozarja, da je treba zagotoviti 
polno interoperabilnost različnih sistemov 
prevoza in shranjevanja, tudi tistih, ki so 
čezmejnega pomena in ki so povezani s 
tretjimi državami; poziva Komisijo, naj 
revidira direktivo o obdavčitvi energije, da 
bi zmanjšala stroške davkov in dajatev na 
energetski prehod in shranjevanje 
energije ter preprečila neupravičeno 
izkrivljanje trga na račun drugih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 212
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala za naknadno opremljanje, 
spreminjanje namena ali razvoj nove 
infrastrukture in še bolj podpirati projekte 
podzemnega shranjevanja plina in vodika 
vzdolž prenosnih in distribucijskih omrežij 
ter na območjih porabe za stroškovno 
učinkovito kratkoročno in sezonsko 
upravljanje potreb po uravnovešenju 
sistema;



PE661.966v01-00 110/166 AM\1220002SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 213
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire in obstoječe upravno 
breme, izboljšati dostop do kapitala in še 
bolj podpirati projekte shranjevanja 
energije, pri čemer se upošteva stroškovni 
razpon v eurih/MWh za izgradnjo in 
obratovanje ustrezne tehnologije 
shranjevanja, vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

Or. en

Predlog spremembe 214
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da so evropske 
zmogljivosti za shranjevanje energije 
bistven vir prožnosti; poudarja, da je treba 
zmanjšati regulativne ovire za nameščanje 
opreme za shranjevanje; poziva Komisijo, 
naj v prihodnji reviziji 
Direktive 2003/96/ES o obdavčitvi 
energije oceni, kako bi odpravili 
morebitno dvojo obdavčitev projektov 
shranjevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 215
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala, postopno odpraviti neposredne in 
posredne subvencije za fosilna goriva in 
še bolj podpirati projekte shranjevanja 
energije vzdolž prenosnih in distribucijskih 
omrežij ter na območjih porabe;

Or. en

Predlog spremembe 216
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij, tudi na nacionalni 
ravni in na območjih porabe;

Or. en

Predlog spremembe 217
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije vzdolž prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter na območjih 
porabe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati 
regulativne ovire, izboljšati dostop do 
kapitala, zagotoviti dolgoročen cenovni 
signal in še bolj podpirati projekte 
shranjevanja energije;

Or. en

Predlog spremembe 218
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj 
izboljšajo dostop do kapitala za vse 
projekte shranjevanja energije, pri čemer 
naj bo poudarek na posodobitvi obstoječe 
infrastrukture; poziva Komisijo, naj 
nadalje upošteva potrebo po vključitvi 
infrastrukture za shranjevanje na 
naslednji seznam projektov skupnega 
interesa in v pregled smernic o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo;

Or. en

Predlog spremembe 219
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja vlogo, ki jo imajo 
možnosti prožnosti pri prehodu z 
energetskega sistema, temelječega na 
oskrbi, na energetski sistem, temelječ na 
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povpraševanju, saj omogočajo dejavne 
potrošnike za prilagajanje odjema prek 
digitalnih rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 220
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Claudia Gamon, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da je treba ohraniti 
tehnološko nevtralen pristop k 
trajnostnemu shranjevanju; vendar pa z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je EU močno 
odvisna od uvoza litij-ionskih baterij; zato 
pozdravlja pristop, opredeljen v 
strateškem akcijskem načrtu za baterije, 
zlasti diverzifikacijo virov surovin, polno 
uporabo trgovinskih politik EU za 
zagotavljanje trajnostne in zanesljive 
oskrbe, razvoj spodbud za krožnost ter 
ustanovitev evropskega zavezništva za 
baterije;

Or. en

Predlog spremembe 221
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za povezovanje dodatnih 
zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
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električne energije iz obnovljivih virov; obnovljivih virov in zagotavljanje 
prožnosti pri uravnovešenju omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov; 
poudarja, da sta dajanje prednosti razvoju 
elektroenergetskega omrežja in njegova 
optimizacija možnosti, ki ju ne bomo 
obžalovali, saj sta bistveni za proizvodnjo 
vodika iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 222
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da bi bil lahko vodik iz 
obnovljivih virov pomemben tudi za 
uravnovešenje omrežij z uporabo 
morebitne presežne proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov in ne le 
predvsem za razogljičenje sektorjev, v 
katerih je zmanjšanje emisij težko doseči; 

Or. en

Predlog spremembe 223
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Hildegard 
Bentele, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 

16. poudarja, da sta lahko vodik iz 
obnovljivih virov in nizkoogljični vodik 
pomembna za uravnovešenje omrežij z 
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električne energije iz obnovljivih virov; uporabo morebitne električne energije; 
ugotavlja, da je treba razviti tehnologije in 
zmogljivosti za shranjevanje vodika ter da 
so lahko vodik iz obnovljivih virov in 
elektrolizatorji pomembni za zagotavljanje 
večje prožnosti omrežjem in povezovanje 
čedalje večjega deleža proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 224
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da bi bil lahko zeleni 
vodik iz obnovljivih virov pomemben tudi 
za uravnovešenje omrežij z uporabo 
morebitne presežne proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov in ne le 
predvsem za razogljičenje sektorjev, v 
katerih je zmanjšanje emisij težko doseči;

Or. en

Predlog spremembe 225
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Morten Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da bo vodik iz 
obnovljivih virov, proizveden z elektrolizo 
z uporabo vode in obnovljivih virov 
energije, kot je vodna energija, bistven ne 
le za uravnovešenje omrežij, temveč tudi 
za dolgoročno shranjevanje večjih količin 
energije in omogočanje njenega prevoza 
na dolge razdalje; zato priznava njegov 
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prispevek k zagotavljanju oskrbe z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 226
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da so lahko različne 
tehnologije shranjevanja, tehnologije za 
pretvorbo elektrike v toploto in vodik iz 
obnovljivih virov pomembni za 
uravnovešenje energetskega sistema z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da so lahko tehnologije 
shranjevanja, tehnologije za pretvorbo 
elektrike v toploto in vodik iz obnovljivih 
virov pomembni za uravnovešenje 
energetskega sistema z uporabo morebitne 
presežne proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 228
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Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da je lahko vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov 
tako, da se uporabi obstoječa plinska 
infrastruktura (za prenos in 
shranjevanje);

Or. en

Predlog spremembe 229
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. ponavlja, da so lahko tehnologije 
za pretvorbo električne energije v X 
pomembne za uravnovešenje omrežij, 
zlasti s shranjevanjem presežne 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 230
Sylvia Limmer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 16. poudarja, da pretvorba električne 
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pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

energije v vodik (H2) z gospodarskega 
vidika ni smiselna in povzroča velike 
izgube;

Or. de

Predlog spremembe 231
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik 
pomemben za uravnovešenje omrežij z 
uporabo morebitne presežne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov;

16. poudarja, da je lahko vodik iz 
obnovljivih virov pomemben za 
uravnovešenje omrežij z uporabo 
morebitne presežne proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 232
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da obstaja več 
stroškovno učinkovitih ekonomskih 
modelov za proizvodnjo, prevoz in odjem 
vodika; poziva Komisijo, naj te raznolike 
potrebe upošteva v svojih prihodnjih 
zakonodajnih predlogih; poziva Komisijo, 
naj zagotavlja pravično in učinkovito 
konkurenco med vodikom, uvoženim od 
mednarodnih partnerjev, in vodikom, 
proizvedenim v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 233
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. priznava, da imajo lahko 
tehnologije za pretvorbo električne 
energije v plin in toploto poglavitno vlogo 
pri obsežnem shranjevanju energije za 
zadovoljitev sezonskega povpraševanja in 
uravnovešenje elektroenergetskega 
sistema, saj jih je mogoče preprosto 
vključiti v obstoječo infrastrukturo in 
stroškovno učinkovito prevažati na dolge 
razdalje, pomagajo pa tudi uravnovesiti 
elektroenergetsko omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 234
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja vlogo, ki jo ima 
električna mobilnost kot oblika 
pametnega povezovanja energetskih in 
prometnih sektorjev; poudarja, da 
elektrifikacija prometnega sektorja 
povečuje energetsko neodvisnost Unije in 
prinaša koristi prožnosti za omrežja za 
boljšo vključitev obnovljivih virov 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 235
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja vlogo, ki jo ima 
električna mobilnost kot oblika 
pametnega povezovanja energetskih in 
prometnih sektorjev; poudarja, da 
elektrifikacija prometnega sektorja 
povečuje energetsko neodvisnost Evrope 
in prinaša koristi prožnosti za omrežja za 
boljšo vključitev obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 236
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja shranjevalne zmogljivosti 
plinske infrastrukture (omrežja in 
shranjevanja), ki lahko skupaj s 
proizvodnjo zelenega vodika pomembno 
prispevajo k stabilizaciji energetskih 
sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 237
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
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Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
napoved Komisije, da si bo strategija za 
povezovanje energetskih sistemov 
prizadevala za večje sinergije med 
energetsko in prometno infrastrukturo ter 
potrebo po izpolnitvi cilja 15-odstotne 
elektroenergetske povezanosti do 
leta 2030; poziva Komisijo, naj analizira 
napredek pri doseganju tega cilja 
elektroenergetske povezanosti in preuči 
ustrezne ukrepe, tudi pri reviziji uredbe 
TEN-E; pozdravlja ustanovitev regionalnih 
koordinacijskih centrov v skladu z Uredbo 
(EU) 2019/943;

Or. en

Predlog spremembe 238
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943; 
meni, da bi morali operaterji prenosnih 
sistemov pri prihodnjem načrtovanju 
omrežij uporabiti celovit in medsektorski 
pristop ter zagotavljati skladnost s 
podnebnimi in energetskimi cilji ter 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti;
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Or. en

Predlog spremembe 239
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943 
o notranjem trgu električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 240
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov za električno omrežje v skladu z 
Uredbo (EU) 2019/943;

Or. en

Predlog spremembe 241
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; je 
seznanjen z ustanovitvijo regionalnih 
koordinacijskih centrov v skladu z Uredbo 
(EU) 2019/943;

Or. en

Predlog spremembe 242
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da je pomembna 
medsebojna povezanost operaterjev 
omrežij in njihovo sodelovanje; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943;

17. poudarja, da je treba čim bolj 
povečati trgovanje z elektriko na 
povezovalnih daljnovodih in sodelovanje 
med operaterji omrežij; pozdravlja 
ustanovitev regionalnih koordinacijskih 
centrov v skladu z Uredbo (EU) 2019/943 
in poziva, naj pri svojih dejavnostih 
ustrezno upoštevajo povezovanje 
energetskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 243
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 18. poziva Komisijo in države članice, 
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različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

naj preučijo različne možnosti za dodatno 
spodbujanje razvoja evropskega trga z 
učinkovitimi spodbudami, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema, ter možnosti shranjevanja 
energije in zagotovitve ravnovesja 
električnih omrežij; pozdravlja prožne 
povezane energetske sisteme, katerih cilj 
je optimizacija sektorja daljinskega 
ogrevanja/hlajenja in ki prispevajo k 
zagotovitvi ravnovesja električnega 
omrežja, stroškovno učinkoviti uporabi 
obnovljivih virov energije in povezovanju 
odpadne toplote na lokalni/regionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 244
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

18. želi spomniti, da lahko ukrepi na 
strani odjema in izboljšano upravljanje 
odjema zagotavljajo boljšo prožnost;

Or. en

Predlog spremembe 245
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 18. poudarja prednosti večstranskega 
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različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

sistema, v katerem imajo potrošniki 
dejavno vlogo pri oskrbi z energijo; poziva 
Komisijo, naj preuči različne možnosti za 
dodatno spodbujanje razvoja evropskega 
trga, da bo zagotovljena prožnost pri 
prilagajanju odjema, ter preuči priložnosti 
skupnih standardov, ki so potrebni, da se 
stroškovno učinkovito zagotovi, da lahko 
tehnologija za končno uporabo omogoča 
prožnost končne uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 246
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema, na primer s količinsko 
opredelitvijo ustreznih potencialov in 
oceno uporabe opredeljenega potenciala 
za prilagajanje odjema v zvezi s stroški 
energetskega sistema; poziva države 
članice, naj nujno prenesejo pravila o 
prilagajanju in združevanju odjema iz 
zakonodaje o trgu električne energije7a;
_________________
7a Direktiva (EU) 2019/944/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije; 
Uredba (EU) 2019/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
notranjem trgu električne energije.

Or. en
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Predlog spremembe 247
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema; poudarja, da bi morali državljani 
vedno imeti možnost udeležbe pri vseh 
oblikah prožnosti pri prilagajanju odjema 
in imeti koristi od njih ter da bi jih morali 
k temu spodbujati, zlasti v sektorjih, kot je 
mobilnost, kjer je dejavna udeležba 
bistvena;

Or. en

Predlog spremembe 248
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema; poziva k hitremu izvajanju 
Direktive (EU) 2019/944 o notranjem trgu 
električne energije in njenih določb o 
prilagajanju odjema;

Or. en

Predlog spremembe 249
Seán Kelly
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema;

18. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za dodatno spodbujanje 
razvoja evropskega trga, da bo 
zagotovljena prožnost pri prilagajanju 
odjema, zlasti z rešitvami hibridnega 
ogrevanja;

Or. en

Predlog spremembe 250
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja, da je treba za 
zagotavljanje odpornosti 
elektroenergetskega sistema obravnavati 
tveganja v elektroenergetskem sektorju na 
področju kibernetske varnosti; poudarja, 
da se lahko zaradi vse večjega števila 
povezanih proizvodov, kot so toplotne 
črpalke, električna vozila in pametni 
števci, poveča tveganje kibernetskih 
napadov na elektroenergetski sistem; 
poziva Komisijo, naj ta tveganja hitro 
obravnava in določi visoko raven 
zagotavljanja kibernetske varnosti za 
povezane proizvode v okviru omrežnega 
kodeksa za električno energijo o 
kibernetski varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 251
Paolo Borchia
v imenu skupine ID
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj dodatno 
preuči potencial tehnologij za pretvorbo 
energij, kot je pretvorba električne 
energije v plin; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi okvir, ki bo operaterjem omrežij 
omogočal vlaganje in upravljanje sredstev 
za pretvorbo električne energije v plin v 
skladu z načeli dostopa tretjih strani;

Or. en

Predlog spremembe 252
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Claudia Gamon, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da se z uvedbo 
tehnologij vozilo-omrežje odpirajo 
možnosti shranjevanja in prožnosti, ter 
ugotavlja, da bo zanje potrebna 
interoperabilnost energetskih sistemov in 
električnih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 253
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije;

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
na obnovljivih virih temelječ ter bolj 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji 
ter ujemanje z oskrbo in shranjevanjem iz 
različnih nosilcev energije, pri tem pa je 
ključna vloga digitalizacije za obdelavo 
statističnih in meteoroloških podatkov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo notranji trg za digitalne 
energetske tehnologije; pozdravlja namero 
Komisije, da bo sprejela akcijski načrt za 
digitalizacijo energetike, da bi okrepila 
tehnološko vodstvo EU in omogočila bolj 
povezan energetski sistem s pametnimi 
rešitvami v posameznih sektorjih 
(pametna omrežja, učinkovitejši in 
varnejši promet, prihranek energije v 
stavbah), aktivnejšo vlogo potrošnikov in 
izboljšanim financiranjem za obdobje 
2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 254
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije;

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji in 
oskrbe z njo, pri tem pa je ključna vloga 
prilagajanja odjema, pametnega 
polnjenja, pametnih omrežij ter 
statističnih in meteoroloških podatkov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo notranji trg za digitalne 
energetske tehnologije; spodbuja države 
članice, naj sprejmejo indikator 
pripravljenosti na pametne sisteme, ki je 
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bil razvit v okviru zakonodaje o 
razvrščanju stavb8a, da bi izkoristile 
možnosti prožnosti pri prilagajanju 
odjema na ravni stavb;
_________________
8a Delegirana uredba Komisije 
(EU) C(2020)6930 z dne 14. oktobra 2020 
o dopolnitvi Direktive (EU) 2010/31/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
vzpostavitvijo neobvezne skupne sheme 
Evropske unije za razvrščanje stavb glede 
na pripravljenost na pametne sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 255
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije;

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije; 
poudarja, da bo za to potrebnih več 
skupnih standardov za izmenjavo 
podatkov; poudarja, da se v vse 
pametnejšem energetskem sistemu 
povečuje potreba po zagotavljanju 
zasebnosti podatkov in kibernetske 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 256
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije;

19. opozarja, da je resnično povezan 
energetski sistem v prvi vrsti 
decentraliziran, da čim bolje izkorišča 
lokalne obnovljive vire in povezuje vso 
ustrezno infrastrukturo; ugotavlja, da bolj 
decentraliziran in povezan energetski 
sistem zahteva boljše predvidevanje 
povpraševanja po energiji, pri tem pa je 
ključna vloga statističnih in meteoroloških 
podatkov; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo notranji trg za 
digitalne energetske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 257
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj razvijejo notranji trg 
za digitalne energetske tehnologije;

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in 
povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, 
pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo 
in države članice, naj dajo prednost 
kibernetski varnosti in varstvu podatkov; 
opozarja, da je treba regulirati trg za 
digitalne energetske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 258
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. ponovno poudarja, da ima 
Agencija Evropske unije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) ključno 
vlogo pri povezovanju energetskih 
sistemov in izvajanju energetske 
zakonodaje EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da ima agencija 
na voljo dovolj sredstev za izvajanje svojih 
nalog;

Or. en

Predlog spremembe 259
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse 
odjemalce

Energetski sistem kot gonilna sila 
socialnega in okoljskega napredka ter 
ustvarjanja zelenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 260
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Robert Roos, Rob 
Rooken

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse 
odjemalce

Zagotavljanje dostopnosti in cenovne 
ugodnosti energije za vse odjemalce
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Or. en

Predlog spremembe 261
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse 
odjemalce

Zagotavljanje dostopnosti energetskega 
sistema za vse državljane

Or. en

Predlog spremembe 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse 
odjemalce

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse 
državljane

Or. en

Predlog spremembe 263
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je za uspešno 
povezovanje energetskega sistema 
potrebna usposobljena in kvalificirana 
delovna sila; je prepričan, da bi s tesnim 
socialnim partnerstvom in kolektivnimi 
sporazumi energetski sektor postal 
inovativnejši in bi ustvaril 
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visokokakovostna delovna mesta; 
poudarja, da je treba v nastajajočih 
podsektorjih energetskega sektorja 
vzpostaviti in spodbujati socialno 
partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 264
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poudarja, da je potreben pravičen 
prehod, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v vseh ustreznih 
zakonodajnih predlogih zagotovijo njegov 
uspeh;

Or. en

Predlog spremembe 265
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; poudarja, da je treba 
potrošnike usmeriti k najbolj energetsko 
učinkoviti in najcenejši možnosti 
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razogljičenja na podlagi cen, ki ustrezno 
odražajo vse stroške uporabljenega 
nosilca energije; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES; 
poziva države članice, naj odpravijo 
neupravičene davke in dajatve, da bi 
zagotovile usklajeno obdavčenje, 
spodbujale čiste inovativne tehnologije in 
zagotovile konkurenčne stroške energije v 
Evropi; poziva države članice, naj si 
prizadevajo za postopno odpravo vseh 
neposrednih in posrednih subvencij za 
fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 266
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije gospodarstva; je seznanjen s 
pobudo za ponovni pregled Direktive 
2003/96/ES in poudarja, da je treba 
upoštevati socialno-ekonomske in 
distribucijske dejavnike, ki določajo 
stopnjo energetskega davka v vsaki državi, 
ter da zvišanje stroškov goriv in 
energetsko intenzivnega blaga za revnejša 
gospodinjstva pomeni večji odstotek 
izgube splošne porabe, saj tako blago 
predstavlja relativno velik delež 
proračuna gospodinjstev z nizkimi 
prihodki;
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Or. en

Predlog spremembe 267
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake 
pravice za vse potrošnike in neizkrivljeni 
cenovni signali, ki odražajo dejanske 
stroške energije in njen prispevek k 
razogljičenju gospodarstva; pozdravlja 
pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga „ob upoštevanju potrebe po 
ohranitvi in izboljšanju okolja“9a; poziva 
Komisijo, naj predlaga potrebne 
zakonodajne spremembe, da se zagotovijo 
omogočitveni okvir in enaki konkurenčni 
pogoji10a za aktivne potrošnike in 
neizkrivljeni cenovni signali, ki odražajo 
dejanske stroške energije, vključno z 
zunanjimi stroški, da bi opredelili njihov 
prispevek k energetskemu prehodu; 
pozdravlja pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES ter njeno 
preoblikovanje v instrument za uskladitev 
davčnih politik z energetskimi in 
podnebnimi cilji za leti 2030 in 2050;

_________________
9a Člen 194 PDEU: 1. Pri vzpostavitvi in 
delovanju notranjega trga in ob 
upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja so cilji energetske 
politike Unije v duhu solidarnosti med 
državami članicami: (a) zagotoviti 
delovanje energetskega trga; (b) zagotoviti 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji; (c) 
spodbujati energetsko učinkovitost in 
varčevanje z energijo ter razvijanje novih 
in obnovljivih virov energije; in (d) 
spodbujati medsebojno povezovanje 
energetskih omrežij.
10a Direktiva 2019/944/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije; 
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Uredba (EU) 2019/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
notranjem trgu električne energije.

Or. en

Predlog spremembe 268
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe za zaščito 
dobrega delovanja energetskih trgov in 
zagotovi polno izvajanje pravnega reda za 
notranji energetski trg, vključno s 
svežnjem o čisti energiji, in enake pravice 
za vsa gospodinjstva in podjetja ter jim 
pomaga prispevati k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

Or. en

Predlog spremembe 269
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
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spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

spremembe, da se pravice potrošnikov in 
zaščitni ukrepi na področju plinskega in 
daljinskega ogrevanja uskladijo s tistimi 
na področju energije za vse potrošnike in 
se zagotovijo neizkrivljeni cenovni signali, 
ki odražajo dejanske stroške energije in 
njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

Or. en

Predlog spremembe 270
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake 
pravice za vse potrošnike in neizkrivljeni 
cenovni signali, ki odražajo dejanske 
stroške energije in njen prispevek k 
razogljičenju gospodarstva; pozdravlja 
pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je v evropskem stebru 
socialnih pravic navedeno, da ima vsakdo 
pravico do dostopa do kakovostnih 
osnovnih storitev, vključno z vodo, 
higieno, energijo, prevozom, finančnimi 
storitvami in digitalnimi komunikacijami, 
zato se strinja, da mora biti dostop do teh 
storitev na voljo zlasti za ljudi v stiski; 
poziva Komisijo in države članice, naj se 
borijo proti energijski revščini in zaščitijo 
ranljiva gospodinjstva tako, da določijo 
pravico do energije in prepovejo izklop;

Or. en

Predlog spremembe 271
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 20. poudarja, da je eden od 
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energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake 
pravice za vse potrošnike in neizkrivljeni 
cenovni signali, ki odražajo dejanske 
stroške energije in njen prispevek k 
razogljičenju gospodarstva; pozdravlja 
pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES;

najpomembnejših ciljev energetske 
politike EU zagotoviti pravilno delovanje 
trga; poziva Komisijo, naj predlaga 
potrebne zakonodajne spremembe, da se 
zagotovijo možnosti dostopa za vse 
potrošnike in neizkrivljeni cenovni signali, 
ki odražajo dejanske stroške energije in 
njen prispevek k procesu razogljičenja 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

Or. en

Predlog spremembe 272
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

20. poudarja, da je glavni cilj 
energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike ob obravnavanju 
energijske revščine in neizkrivljeni 
cenovni signali, ki odražajo dejanske 
stroške energije in njen prispevek k 
razogljičenju gospodarstva; pozdravlja 
pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES;

Or. en

Predlog spremembe 273
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je glavni cilj 20. poudarja, da je glavni cilj 
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energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije in njen prispevek k razogljičenju 
gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

energetske politike EU zagotoviti pravilno 
delovanje trga; poziva Komisijo, naj 
predlaga potrebne zakonodajne 
spremembe, da se zagotovijo enake pravice 
za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni 
signali, ki odražajo dejanske stroške 
energije, dobavljene potrošnikom, in njen 
prispevek k razogljičenju gospodarstva; 
pozdravlja pobudo za ponovni pregled 
Direktive 2003/96/ES;

Or. en

Predlog spremembe 274
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. pozdravlja pobudo za ponovni 
pregled Direktive 2003/96/ES o obdavčitvi 
energije; poziva Komisijo in države 
članice, naj v to direktivo vključijo 
podnebne cilje; poudarja, da je treba 
pregledati njeno področje uporabe ter 
fosilne pline in goriva ločiti od plinov in 
goriv iz obnovljivih virov ter brezogljičnih 
ali nizkoogljičnih plinov in goriv, da bi 
spodbudili razvoj razogljičenih alternativ;

Or. en

Predlog spremembe 275
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. se strinja z analizo Komisije, da še 
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vedno obstajajo subvencije za fosilna 
goriva, nezadosten cenoven signal sistema 
trgovanja z emisijami in dajatve, ki niso 
povezane z energijo, zunanji stroški pa 
niso internalizirani, ter poziva, naj se 
znane težave odpravijo z učinkovitimi 
regulativnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 276
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da je treba porabnike 
energije spodbujati, naj bodo bolj dejavni; 
poziva Komisijo, naj oceni obstoječe 
elemente, ki ovirajo lastno porabo energije, 
zlasti za industrijske porabnike;

21. pozdravlja, da so začele veljati 
določbe o trgu električne energije, ki 
dejavnim porabnikom omogočajo, da v 
celoti sodelujejo na trgu in izkoristijo 
svoje dejavnosti; poziva Komisijo, naj 
oceni obstoječe elemente, ki ovirajo lastno 
porabo energije, tudi za industrijske 
porabnike; poziva k preglednim 
informacijam o podnebnem učinku 
energetskih izbir v okviru načrtovane 
kampanje za obveščanje porabnikov; 

Or. en

Predlog spremembe 277
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da je treba porabnike 
energije spodbujati, naj bodo bolj dejavni; 
poziva Komisijo, naj oceni obstoječe 
elemente, ki ovirajo lastno porabo energije, 

21. meni, da je treba porabnikom 
energije in energetskim skupnostim 
omogočiti, da dejavno oblikujejo 
energetski sistem in ustvarijo socialne, 
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zlasti za industrijske porabnike; okoljske in ekonomske koristi; poziva 
Komisijo, naj oceni obstoječe elemente, ki 
industriji in posameznim 
samooskrbovalcem ovirajo lastno porabo 
energije, ter izboljša regulativni okvir, ki 
bi samooskrbovalcem, ki uporabljajo 
obnovljive vire, omogočil proizvodnjo, 
potrošnjo, shranjevanje in prodajo 
električne energije brez bremen;

Or. en

Predlog spremembe 278
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da je treba porabnike energije 
spodbujati, naj bodo bolj dejavni; poziva 
Komisijo, naj oceni obstoječe elemente, ki 
ovirajo lastno porabo energije, zlasti za 
industrijske porabnike;

21. meni, da je treba porabnike energije 
spodbujati, naj bodo bolj dejavni; poziva 
Komisijo, naj oceni obstoječe elemente, ki 
ovirajo lastno porabo energije, zlasti za 
industrijske porabnike, in sprejme ukrepe, 
da bi zagotovila enake konkurenčne 
pogoje med sistemskimi operaterji 
distribucijskega omrežja; poziva Komisijo 
in države članice, naj z ustreznimi 
spodbudami in tehnologijami, zlasti 
pametnimi omrežji, okrepijo vlogo in 
udeležbo državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 279
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe



AM\1220002SL.docx 143/166 PE661.966v01-00

SL

21. meni, da je treba porabnike energije 
spodbujati, naj bodo bolj dejavni; poziva 
Komisijo, naj oceni obstoječe elemente, ki 
ovirajo lastno porabo energije, zlasti za 
industrijske porabnike;

21. meni, da je treba porabnike energije 
spodbujati, naj bodo bolj dejavni; poziva 
Komisijo, naj oceni obstoječe ovire, da bi 
olajšala razvoj lastne porabe energije iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, zlasti za 
gospodinjstva z nizkimi prihodkih ali 
ranljiva gospodinjstva ter za industrijske 
porabnike;

Or. en

Predlog spremembe 280
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da je treba porabnike 
energije spodbujati, naj bodo bolj dejavni; 
poziva Komisijo, naj oceni obstoječe 
elemente, ki ovirajo lastno porabo energije, 
zlasti za industrijske porabnike;

21. spodbuja programe spodbud, da 
bodo porabniki energije postali 
proaktivnejši; poziva Komisijo, naj oceni 
obstoječe elemente, ki ovirajo lastno 
porabo energije, in oblikuje načrt, da bi ta 
postala privlačnejša za končne 
uporabnike;

Or. en

Predlog spremembe 281
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da povezan energetski 
sistem zagotavlja dostopnost energije za 
vse porabnike, zlasti v gospodinjstvih z 
nizkimi prihodki ali ranljivih 
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gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 282
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poudarja, da lahko povezan 
energetski sistem, ki temelji na 
obnovljivih virih energije, okrepi vlogo 
porabnikov in jim omogoča, da 
proizvajajo, porabljajo, shranjujejo in 
prodajajo energijo; meni, da ponuja tudi 
priložnosti za energetske skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov za 
izboljšanje energijske učinkovitosti na 
ravni gospodinjstev in pomoč v boju proti 
energijski revščini;

Or. en

Predlog spremembe 283
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne energije, zlasti v oddaljenih 
območjih, na otokih in v najbolj 
oddaljenih regijah;

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
spodbujajo bolj finančno in okoljsko 
trajnosten dostop do energije; poziva 
Komisijo, naj olajša učinkovito 
ustvarjanje in izboljšanje energetskih 
skupnosti tako, da evropskim državljanom 
in lokalnim institucijam zagotovi 
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racionalizirano birokracijo, posebna 
znanja in spretnosti ter denarne 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 284
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne energije, zlasti v oddaljenih 
območjih, na otokih in v najbolj 
oddaljenih regijah;

22. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 prispevala k poglobitvi energijske 
revščine v EU in če se bo kriza 
nadaljevala, se bo v proračunu 
gospodinjstev močno povečal delež 
stroškov nakupa energije, zato poudarja, 
da je treba razviti skupno opredelitev 
energijske revščine in nato spremljati 
njeno stopnjo;

Or. en

Predlog spremembe 285
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne energije, zlasti v oddaljenih 
območjih, na otokih in v najbolj 
oddaljenih regijah;

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti v decentraliziranih 
energetskih sistemih, ki temeljijo na 
obnovljivih virih, in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do trajnostne 
energije, spodbujajo participativno 
upravljanje, obravnavajo energijsko 
revščino, ustvarjajo lokalna delovna 
mesta in krepijo lokalne skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 286
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne energije, zlasti v oddaljenih 
območjih, na otokih in v najbolj oddaljenih 
regijah;

22. poudarja potencial energetskih 
skupnosti državljanov in mikropodjetij v 
povezanem energetskem sistemu, kjer 
lahko omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne, cenovno ugodne in skupne 
energije, zlasti v oddaljenih območjih, na 
otokih in v najbolj oddaljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 287
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do bolj 
trajnostne energije, zlasti v oddaljenih 
območjih, na otokih in v najbolj 
oddaljenih regijah;

22. ponovno poudarja, da lahko 
energetske skupnosti in mikropodjetja 
omogočijo razvoj dostopa do trajnostne 
energije kjer koli v Evropi, in poziva 
države članice, naj oblikujejo 
omogočitveni okvir za spodbujanje 
njihove udeležbe;

Or. en

Predlog spremembe 288
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. želi spomniti, da energetski sektor 
zagotavlja osnovno javno storitev; poziva 
države članice, naj prevzamejo 
odgovornost z ureditvijo, javnim 
načrtovanjem ali neposrednim 
zagotavljanjem storitev, kadar zasebni 
sektor ni kos prihodnjim socialnim in 
okoljskim izzivom;

Or. en

Predlog spremembe 289
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj predlaga 
pravila, ki bodo državljanom in 
energetskim skupnostim omogočila 
nadaljnje sodelovanje pri povezovanju 
energetskih sistemov, na primer s 
priključitvijo na toplotna omrežja, 
polnilne postaje za električno mobilnost 
ali naprave za shranjevanje ali 
prilagajanje odjema, poleg proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 290
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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22a. ugotavlja, da je tveganje 
naraščanja energijske revščine dejanska 
grožnja; zato poudarja, da je treba razviti 
skupno opredelitev energijske revščine in 
nato spremljati njeno stopnjo;

Or. en

Predlog spremembe 291
Margarita de la Pisa Carrión
v imenu skupine ECR
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. ponovno poudarja zavezo iz 
novega zelenega dogovora, da nihče ne bo 
prezrt; v zvezi s tem ugotavlja, da je 
bistveno, da se preoblikujejo znanja in 
spretnosti zaposlenih v sektorjih, ki jim 
grozi nevarnost, da zaradi zelenega 
prehoda izginejo; poziva Komisijo, naj 
pripravi več ustreznih načrtov, kako bi 
zaposlene v izginjajočih sektorjih 
usmerjali v nastajajoče sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 292
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. spodbuja mesta in občine, naj 
prevzamejo odgovornost za prehod na 
trajnostno povezan energetski sistem, 
temelječ na obnovljivih virih, ki bo 
prilagojen lokalnim potrebam in željam; 
meni, da lahko ponovna municipalizacija 
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prinese koristi za državljane, potrošnike in 
okolje ter spodbuja inovacije v 
energetskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 293
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja, da bi lahko državljani, 
industrija in javni sektor dodatno 
izkoriščali sončno energijo na ravni 
distribucije; poziva Komisijo, naj začne 
kampanjo za strešne sončne panele za 
spodbujanje naložb;

Or. en

Predlog spremembe 294
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. poudarja, da je treba v okviru 
povezovanja energetskega sektorja 
učinkovito obravnavati enakost in 
vključenost, zlasti v zvezi z udeležbo in 
enakim plačilom; poziva, naj se vzpostavi 
evropska sektorska pobuda za ženske, da 
bi opredelili in obravnavali ovire ter 
ustvarili omrežja in vzornike; 

Or. en
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Predlog spremembe 295
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje evropskega vodstva na 
področju tehnologije čiste energije

Zagotavljanje evropskega vodstva na 
področju tehnologije energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 296
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnosti 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zagotoviti zanesljivost 
oskrbe z energijo; meni, da bo za 
zadostitev evropskemu povpraševanju 
poleg domače proizvodnje potreben uvoz 
plinov iz obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih plinov prek plinovodov ali 
evropskih uvoznih terminalov; meni, da 
lahko k doseganju tega cilja prispevamo z 
ustvarjanjem sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 297
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnosti 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati odvisnost od 
uvoza; poziva EU, naj se iz sedanje 
gospodarske krize česa nauči in si 
prizadeva za večjo avtonomnost v 
strateških vrednostnih verigah; meni, da 
lahko k doseganju tega cilja prispevamo z 
ustvarjanjem sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 298
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnosti 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnost 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti, širjenjem obnovljivih virov 
in ustvarjanjem sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 299
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnosti 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnost 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z energijsko 
učinkovitostjo in prehodom na trajnostne, 
domače obnovljive vire;
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Or. en

Predlog spremembe 300
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnosti 
od uvoza; meni, da lahko k doseganju tega 
cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

23. želi opomniti, da je eden od ciljev 
energetske unije zmanjšati našo odvisnost 
od uvoza in zagotoviti zanesljivost oskrbe; 
meni, da lahko k doseganju tega cilja 
prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 301
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da so se zmanjšali 
stroški tehnologij energije iz obnovljivih 
virov ter da digitalizacija in nastajajoče 
tehnologije na področju baterij, toplotnih 
črpalk in električnih vozil ter vodik 
ponujajo priložnosti za pospešitev 
razogljičenja našega gospodarstva; 
poudarja, da je treba izkoristiti 
decentralizirano energijo iz obnovljivih 
virov in učinkovito povezati različne 
nosilce energije ter preprečiti onesnaženje 
in izgubo biotske raznovrstnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 302
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in 
zagotoviti energetsko demokracijo za 
evropske državljane; poziva Komisijo, naj 
podpira raziskave in inovacije na področju 
procesov in aplikacij za energetski prehod 
z različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi ter skladi za okrevanje; opozarja, da 
ima EU v svetu vodilno vlogo na področju 
tehnologije elektrolizatorjev, gradnje 
povezane sončne fotovoltaike in drugih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov ter 
tehnologij za satelitske meritve emisij;

Or. en

Predlog spremembe 303
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Hildegard 
Bentele, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
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različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi ter tehnološko nevtralnim 
pristopom; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij; poudarja, da bi 
bilo treba zlasti preučiti tehnologije, na 
področju katerih ima Evropa v svetu 
vodilno vlogo, in domače dobavne verige;

Or. en

Predlog spremembe 304
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj odpravi 
regulativne ovire in operaterjem plinske 
infrastrukture omogoči dejavno vlogo pri 
procesu razogljičenja; poziva Komisijo, 
naj podpira raziskave in inovacije na tem 
področju z različnimi strukturnimi in 
sektorskimi skladi; opozarja, da ima EU v 
svetu vodilno vlogo na področju tehnologij 
za satelitske meritve emisij;

Or. en

Predlog spremembe 305
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 24. poudarja, da je potrebna javna 
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konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

industrijska politika, ki bo spodbujala 
trajnostne tehnologije in proizvodne 
zmogljivosti v Uniji, da bi zadostili 
potrebam prehoda na trajnosten 
decentraliziran energetski sistem; 
poudarja, da so za to potrebni javno 
načrtovanje, demokratično upravljanje in 
znatna podpora trdni industrijski osnovi; 
opozarja, da ima EU zmogljivosti na 
področju tehnologij za satelitske meritve 
emisij;

Or. en

Predlog spremembe 306
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij, kot je zlasti 
Copernicusova storitev za spremljanje 
ozračja; opozarja, da ima Evropski center 
za srednjeročne vremenske napovedi 
strokovno znanje za napovedovanje 
vremena in s tem za predvidevanje nihanj 
v povpraševanju po energiji;

Or. en

Predlog spremembe 307
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij;

24. poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost evropskih tehnologij in s 
tem zagotoviti avtonomnost EU v 
energetskem sektorju, ki je strateškega 
pomena; poziva Komisijo, naj podpira 
raziskave in inovacije na tem področju z 
različnimi strukturnimi in sektorskimi 
skladi; opozarja, da ima EU v svetu 
vodilno vlogo na področju tehnologij za 
satelitske meritve emisij; pozdravlja 
ustanovitev mehanizma za pravični 
prehod in Sklada za pravični prehod, ki 
bosta podpirala ozemlja in zmanjšala 
regionalne neenakosti v državah članicah, 
ki se soočajo z največjimi izzivi pri 
prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 308
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja prebojne inovacije na 
področju procesov in tehnologije, ki jih je 
treba dodatno izboljšati z vidika krožnega 
gospodarstva, in učinkovito strategijo za 
povezovanje sektorjev: 
– visoko učinkovita proizvodnja jekla, ki 
temelji na vodiku iz obnovljivih virov ter 
kombinira recikliranje jekla in 
proizvodnjo stalnih železnih kalupov,
– daljinsko ogrevanje s presežno toploto iz 
podzemnega prometa, 
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– pametno polnjenje in prehod na druge 
oblike prevoza v prometnem sektorju, 
– trajnostna zamenjava petro- in 
agrokemičnih proizvodov ter procesov, ki 
so povezani z njimi, 
– nova generacija proizvodnje baterij in 
recikliranja, 
– tehnologije potopitve v tekočino za 
podatkovna središča, ki znatno 
zmanjšujejo potrebe po energiji in 
presežno toploto;

Or. en

Predlog spremembe 309
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Claudia Gamon, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v 
sklepih iz poročila o stanju energetske 
unije iz leta 2020 poudarjeno, da so se 
zmanjšale naložbe v raziskave in inovacije 
na področju tehnologij čiste energije; 
poudarja, da je podpora EU ključna za 
raziskave in inovacije, zlasti disruptivne 
inovacije; pozdravlja povečanje 
proračuna za raziskave v programu 
Obzorje Evropa, ki je bilo izglasovano v 
Evropskem parlamentu, in ustanovitev 
evropskega raziskovalnega prostora;

Or. en

Predlog spremembe 310
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, kako pomembne so 
raziskave in inovacije, saj so ključen 
element, ki omogoča ustvarjanje in 
izkoriščanje novih sinergij v energetskem 
sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 311
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poudarja, kako pomembno je 
dobro uveljavljeno evropsko strokovno 
znanje o povezovanju energetskih 
sistemov, in poziva države članice, naj ga 
cenijo in naj ga pomagajo prenesti iz 
energetskega sektorja, ki temelji na 
fosilnih gorivih, v nizkoogljični sektor in 
energetski sektor, ki temelji na obnovljivih 
virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 312
Jakop G. Dalunde
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
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pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi bilo vanje vključenih 
več držav članic;

pomena; je seznanjen z obstoječimi 
pobudami o strateških energetskih 
tehnologijah11a in vodiku12a ter poziva k 
vzpostavitvi zavezništva na področju 
tehnologij energije iz obnovljivih virov in 
priznanju njegove vloge kot strateške 
vrednostne verige ter oblikovanju pobude 
za izboljšanje procesne in energijske 
učinkovitosti; poziva Komisijo, naj 
spodbuja sodelovanje civilne družbe ter 
malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi bilo vanje vključenih 
več držav članic;

_________________
11aEvropski strateški načrt za energetsko 
tehnologijo.
12a Skupno podjetje za gorivne celice in 
vodik (GCV); evropsko zavezništvo za čisti 
vodik.

Or. en

Predlog spremembe 313
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi bilo vanje vključenih 
več držav članic;

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi se priznalo, da so 
hrbtenica evropskega industrijskega 
gospodarstva, in da bi bilo vanje 
vključenih več držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 314
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v 
teh zavezništvih, da bi bilo vanje 
vključenih več držav članic;

25. je seznanjen s sprejetimi pobudami 
za vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; je seznanjen z vzpostavitvijo 
industrijskih zavezništev; poziva Komisijo, 
naj zagotovi pregledno upravljanje vseh 
zavezništev, vključno s sodelovanjem 
civilne družbe, nevladnih organizacij in 
neodvisnih strokovnjakov, ter zaščitne 
ukrepe proti fosilnim in jedrskim 
interesom;

Or. en

Predlog spremembe 315
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi bilo vanje vključenih 
več držav članic;

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v 
zavezništvih EU, da bi bilo vanje 
vključenih več držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 316
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju razogljičenih energetskih 
tehnologij; poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh 
zavezništvih, da bi bilo vanje vključenih 
več držav članic;

25. pozdravlja sprejete pobude za 
vrednostne verige, ki so strateškega 
pomena; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
na področju tehnologij energije iz 
obnovljivih virov; poziva Komisijo, naj 
spodbuja sodelovanje malih in srednjih 
podjetij v teh zavezništvih, da bi bilo vanje 
vključenih več držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 317
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. pozdravlja razvoj zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida ter 
zajemanja, uporabe in shranjevanja 
ogljika, kadar bi bilo lahko to potrebno za 
doseganje podnebne nevtralnosti, 
zagotavljanje negativnih emisij z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, ki nastaja pri izgorevanju 
biomase, ter zmanjšanje emisij, glede na 
druge primerne možnosti z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljikovega dioksida iz 
emisij fosilnih goriv, zlasti v nekaterih 
industrijskih procesih; v zvezi s tem 
pozdravlja predlog Komisije, da bi sklicali 
letni evropski forum o zajemanju, uporabi 
in shranjevanju ogljika v okviru 
industrijskega foruma o čisti energiji za 
nadaljnjo preučitev možnosti spodbujanja 
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takih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 318
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. je zaskrbljen, ker Hydrogen 
Europe, lobistična skupina, ki deluje v 
podporo fosilnim gorivom, deluje kot 
sekretariat evropskega zavezništva za čisti 
vodik; obsoja, da sestava tega zavezništva 
ni uravnotežena in da med njegovimi 
člani ni organizacij civilne družbe, 
okoljskih nevladnih organizacij, 
neodvisnih strokovnjakov ali celo družb, 
ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri 
energije; to evropsko zavezništvo za čisti 
vodik označuje kot konzorcij fosilnih 
lobijev, ki se poslužuje lažnega zelenega 
oglaševanja; poziva Komisijo, naj to 
zavezništvo nemudoma odpravi;

Or. en

Predlog spremembe 319
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je strategija za 
povezovanje energetskih sistemov 
priložnost za okrepitev industrijskega 
vodstva EU na svetovni ravni in 
povezanih vrednostnih verig tehnologij 
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čiste energije; meni, da bi morala nova 
industrijska strategija vključevati 
možnosti povezovanja energetskih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 320
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da lahko energetski trg 
plina iz obnovljivih virov in 
nizkoogljičnega plina ustvari delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 321
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Pascal 
Arimont, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. meni, da bi morala EU spodbujati 
regulativne rešitve v sektorju ogrevanja in 
zakonodajo za energijsko učinkovitost, ki 
bi upoštevale razlike med državami 
članicami glede pogojev in 
najustreznejših rešitev, ki so v teh 
sektorjih še posebej velike;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poudarja, kako pomembna je 
industrija energije iz obnovljivih virov kot 
strateški sektor za okrepitev konkurenčne 
prednosti EU, doseganje dolgoročne 
odpornosti in zagotavljanje energetske 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 323
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poudarja, da je treba sprostiti 
naložbe v glavne trajnostne čiste energije 
ter da morajo imeti evropski programi in 
finančni instrumenti, kot so program 
Obzorje Evropa, Instrument za 
povezovanje Evrope, program InvestEU in 
sklad za inovacije, ključno vlogo pri 
spodbujanju bolj povezanega 
energetskega sistema; globoko obžaluje, 
da je Svet zmanjšal sredstva za te 
instrumente; pozdravlja pomembne 
projekte skupnega evropskega interesa, 
saj gre za pomembna sredstva za 
povečanje naložb v trajnostne čiste 
tehnologije; poudarja, da bi morala 
taksonomija EU za trajnostno 
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financiranje usmerjati naložbe v te 
dejavnosti, da se zagotovi, da so skladne s 
ciljem podnebne nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 324
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar 
del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. meni, da lahko imajo povečana 
povezanost energetskega sistema in 
potrošniki dejavno vlogo, za kar je 
potreben dobro delujoč energetski trg s 
točnimi cenovnimi signali, ki odražajo 
stroškovno učinkovitost različnih 
tehničnih sistemov in emisij toplogrednih 
plinov; meni, da sedanje ureditve v 
nekaterih državah članicah omogočajo 
nekonkurenčne cene jedrske energije, ki 
ne zagotavljajo zadostnega stroškovno 
učinkovitega razogljičenja;

Or. en

Predlog spremembe 325
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Henna Virkkunen, Markus 
Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 25 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25d. poudarja, da bi morali podnebna 
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in energetska politika EU upoštevati 
počasnejšo gospodarsko rast; poudarja, 
da mora zato energetska politika vedno 
spodbujati stroškovno učinkovite, 
nizkoogljične in zanesljive vire energije, 
ki bodo industriji zagotavljali dostop do 
energije.

Or. en


