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Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: 
uresničitev možnosti“ in podpira predvidene prednostne dejavnosti, hkrati pa poziva k 
njihovemu takojšnjemu izvajanju.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 2
Odstavek 2

2. se veseli, ker je bila na spomladanskem vrhu 2007 sprejeta zavezujoča obveza o 
dosegi cilja 20 odstotnega zmanjšanja porabe energije do leta 2020, kar bo obenem 
prispevalo k uresničitvi cilja, da se bodo do leta 2020 za 20 % zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov kot enostranska obveza Evropske unije, ki pa se lahko poviša na 
30 odstotkov z usklajevanjem s podobnimi obvezami, do katerih se obvežejo druge 
industrijske države; prav tako poudarja, da je treba določiti vmesne cilje za 
zmanjšanje, ki jih dodatno razčleni sektor energetike;

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladko Todorov Panayotov

Predlog spremembe 3
Odstavek 2 a (novo)

2a. pozdravlja pobudo Komisije, da s ključnimi zunanjimi trgovinskimi državami 
partnericami in mednarodnimi organizacijami doseže okvirne sporazume, in poziva, 
da se takšni sporazumi sklenejo z neevropskimi državami, ki na področju 
učinkovitega preoblikovanja energije, distribucije in uporabe razpolagajo z visoko 
razvitimi tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 4
Odstavek 3

3. poudarja, da bi takojšnje izvajanje in nadzor nad veljavno zakonodajo Skupnosti na 
področju energetske učinkovitosti (npr. direktiva 2002/91/ES o energetski 
učinkovitosti zgradb, direktiva 92/75/ES o označevanju, direktiva 2005/32/ES o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov in direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe 
končne energije in o energetskih storitvah, prispevala že k polovici uresničitve cilja; 
poziva države članice k racionalni uporabi nacionalnih akcijskih načrtov na področju 
energetske učinkovitosti.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 5
Odstavek 3

3. poudarja, da bi izvajanje in nadzor nad veljavno zakonodajo Skupnosti na področju 
energetske učinkovitosti prispevala že k polovici uresničitve cilja; poziva države 
članice k racionalni uporabi nacionalnih akcijskih načrtov na področju energetske 
učinkovitosti in poziva Komisijo, naj z določenimi roki zagotovi pravilen prenos in 
izvajanje že sprejetih direktiv;

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 6
Odstavek 3

3. poudarja, da bi izvajanje in nadzor nad veljavno zakonodajo Skupnosti na področju 
energetske učinkovitosti prispevala že k polovici uresničitve cilja; poziva države 
članice k racionalni uporabi, uveljavitvi in izboljšanju nacionalnih akcijskih načrtov 
na področju energetske učinkovitosti;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 7
Odstavek 4

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih; zahteva 
torej, da so prednostne dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja; prav tako zahteva 
revizijo direktive o stavbah, da bi tako razširili njeno področje uporabe ter vanjo 
vključili minimalne standarde učinkovitosti na ravni Evropske unije; poleg tega poziva 
države članice, da spodbujajo javni prevoz kot tudi železniški in morski promet kot 
tudi promet po celinskih plovnih poteh;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 8
Odstavek 4

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih s 
poudarkom na možnostih za izboljšave v mestnem prevozu in javnih zgradbah;
zahteva torej, da so prednostne dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja; prav tako 
zahteva revizijo direktive o stavbah, da bi tako razširili njeno področje uporabe ter 
vanjo vključili minimalne standarde učinkovitosti na ravni Evropske unije.

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladko Todorov Panayotov

Predlog spremembe 9
Odstavek 4

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih (še 
posebej pri težkih tovornih vozilih in ladjah); zahteva torej, da so prednostne 
dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja; prav tako zahteva revizijo direktive o stavbah, 
da bi tako razširili njeno področje uporabe ter vanjo vključili minimalne standarde 
učinkovitosti na ravni Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 10
Odstavek 4

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih; zahteva 
torej, da so konkretne prednostne dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja, kot na 
primer odprava davka na izolacijo, kar je eden izmed najbolj učinkovitih ukrepov za 
dosego učinkovitosti, ki veliko prispeva tudi k zmanjšanju CO2; prav tako zahteva 
revizijo direktive o stavbah, da bi tako razširili njeno področje uporabe ter vanjo 
vključili minimalne standarde učinkovitosti na ravni Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 11
Odstavek 4

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih; zahteva 
torej, da so prednostne dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja; prav tako zahteva 
revizijo direktive o stavbah, da bi tako razširili njeno področje uporabe ter vanjo 
vključili minimalne standarde učinkovitosti na ravni Evropske unije; poziva Komisijo, 
da povečanja energetske učinkovitosti ne zahteva samo pri novih gradnjah, ampak 
da se energetska učinkovitost določi kot obvezno merilo pri obnovi starih stavb, ter 
zahteva, da se znatni delež energetskih zahtev izpolnjuje z obnovljivimi viri energije; 
v ta namen poziva Komisijo, da v obliki finančnih spodbud zagotovi posebno 
podporo obnavljanju stavb, ki se izvaja v skladu z merili energetske učinkovitosti; 
medtem ko se nove stavbe večinoma gradijo kot finančne investicije, za katere je 
financiranje na voljo iz drugih podpornih okvirov, namenjenih uporabi zadevnim 
podjetjem, predstavlja financiranje obnove stanovanj, ki naj bi koristilo širšemu 
spektru prebivalstva, posameznim potrošnikom in/ali lokalnim organom velikokrat
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nepremostljivo finančno breme;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Justas Vincas Paleckis

Predlog spremembe 12
Odstavek 4 a (novo)

4a. priznava, da zlasti modernizacija stolpnic predstavlja resen problem, ki zadeva na 
stotine milijonov prebivalcev EU; zato poudarja, da je treba povečati financiranje iz 
evropskega strukturnega sklada za energetsko učinkovitost, kar bi izboljšalo obnovo 
stolpnic;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 13
Odstavek 4 a (novo)

4a. poudarja, da sta prevoz in distribucija med povzročitelji energetskih izgub in izpadov 
elektrike, ter poudarja vlogo, ki bi jo mikro proizvodnja ter decentralizirana in 
razpršena proizvodnja lahko igrali pri zagotavljanju varnosti oskrbe in 
zmanjševanju izgub; meni, da bi bilo treba oblikovati spodbude za izboljšanje 
infrastrukture z namenom zmanjšanja izgub pri prenosu in distribuciji;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 14
Odstavek 5

5. poudarja vlogo na trgu temelječih instrumentov (na primer "belih" certifikatov) ter 
ekonomskih spodbud za dosego energetske učinkovitosti in okrepitev evropske 
konkurenčnosti; spodbuja države članice, naj pregledajo svojo davčno politiko v zvezi 
z energetsko učinkovitostjo in, kjer bi to bilo učinkovito, uporabijo davčne spodbude 
ter istočasno sprejmejo ukrepe za morebitne negativne družbene učinke.

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 15
Odstavek 5

5. poudarja, da vloga na trgu temelječih instrumentov (na primer "belih" certifikatov) ter 
ekonomske spodbude za poslovanje za dosego energetske učinkovitosti in okrepitev 
evropske konkurenčnosti niso dovolj, in da je zaradi tega treba vzpostaviti javno in 
skupno financiranje, da bo možno učinkoviteje preusmeriti sredstva v raziskave, 
tehnološko inovacijo in energetsko učinkovitost na podlagi načela „povzročitelj 
plača obremenitev“;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladko Todorov Panayotov

Predlog spremembe 16
Odstavek 5

5. poudarja vlogo na trgu temelječih instrumentov (na primer "belih" certifikatov) ter 
ekonomskih spodbud (npr. spodbujanje okoljske davčne politike) za dosego 
energetske učinkovitosti in okrepitev evropske konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 17
Odstavek 5 a (novo)

5a. poudarja vlogo, ki bi jo storitve kot na primer energetski pregledi lahko imele pri 
zmanjšanju izgub in spodbujanju boljše izkoriščenosti energetskih zmogljivosti 
vsake stavbe; poziva države članice, naj kot prve služijo za zgled ne samo glede 
upravnih stavb, ampak tudi drugih javnih stavb, kot so šole, univerze in bolnišnice; 

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 18
Odstavek 6

6. poudarja potrebo po spodbujanju raziskav in ekoloških inovacij na področju 
učinkovitih energetskih tehnologij s spodbujanjem naložb in izmenjavo dobrih praks, 
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kar bi povečalo gospodarsko rast, zaposlovanje in bi predstavljalo primerjalno 
prednost evropskega gospodarstva ter bi prispevalo k uresničitvi ciljev lizbonske 
strategije; poudarja vlogo sedmega okvirnega programa raziskav in drugih 
finančnih instrumentov Skupnosti.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 19
Odstavek 6

6. poudarja potrebo po prenosu znanja, spodbujanju raziskav in ekoloških inovacij na 
področju učinkovitih energetskih tehnologij s spodbujanjem naložb in izmenjavo 
dobrih praks ter prenosom tehnologije, kar bi povečalo gospodarsko rast, 
zaposlovanje in bi predstavljalo primerjalno prednost evropskega gospodarstva ter bi 
prispevalo k uresničitvi ciljev lizbonske strategije;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 20
Odstavek 6

6. poudarja potrebo po spodbujanju raziskav in ekoloških inovacij na področju 
učinkovitih energetskih tehnologij s spodbujanjem naložb in izmenjavo dobrih praks, 
okoljsko združljivih tehnologijah ter varčevanju z energijo v državah v razvoju, da se 
uskladi uresničenje cilja glede zmanjšanja toplogrednih plinov, kar bi posredno 
povečalo gospodarsko rast, zaposlovanje in bi predstavljalo primerjalno prednost 
evropskega gospodarstva ter bi prispevalo k uresničitvi ciljev lizbonske strategije;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 21
Odstavek 7 a (novo)

7a. poudarja potrebo po spodbujanju akcijskega načrta za energetsko učinkovitost v 
izobraževalnih in obveščevalnih kampanjah z namenom, da imajo potrošniki boljše 
izhodišče za ozaveščeno izbiro pri nakupu potrošniškega blaga in njegovo poznejšo 
smotrno uporabo v skladu z načelom trajnostnega razvoja;
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Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 22
Odstavek 8 a (novo)

8a. spodbuja Komisijo, da prevzame vodilno vlogo pri svetovnem sporazumu o 
energetski učinkovitosti; poziva Komisijo, da energetsko učinkovitost vključi v 
dvostranske sporazume EU s tretjimi državami;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vladko Todorov Panayotov

Predlog spremembe 23
Odstavek 8 a (novo)

8a. poudarja potrebo, da se politika energetske učinkovitosti izvaja na vseh upravnih 
stopnjah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 24
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva Komisijo, naj za povečanje energetske učinkovitosti ustanovi podporni sklad 
ali razširi obseg obstoječih finančnih spodbud za razvoj, ki bo omogočil, da bo 
energija, pridobljena iz obnovljivih virov, napajala obstoječa omrežja, vzpostavljena 
za energijo iz fosilnih goriv; veliko starih omrežij, ki so bila razvita za distribucijo 
tradicionalne energije, je treba posodobiti, ker za distribucijo energije iz obnovljivih 
virov niso primerna oziroma lahko to izvajajo le v omejenem obsegu; gradnja novih 
omrežij še posebej za nove države članice ni uresničljiva možnost; vendar bi 
izboljšanje obstoječih omrežij hitreje in z nižjimi stroški znatno izboljšalo 
učinkovitost proizvodnje energije iz obnovljivih virov, hkrati pa bi povečalo varnost 
oskrbe, kar bi bil rezultat pravočasnih izboljšav;

Or. hu
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 25
Odstavek 8 b (novo)

8b. glede na pomembnost akcijskega načrta in ambiciozno naravo zastavljenih ciljev 
poudarja poglavitno vlogo Komisije pri koordiniranju nacionalnih akcijskih 
načrtov, ki jih predložijo posamezne države članice; poudarja tudi, da mora 
Komisija s pomočjo rednih posvetovanj s pristojnimi organi v državah članicah ter 
ob upoštevanju različnih ureditvenih in razvojnih pogojev poskušati zagotoviti, da se 
v posameznih državah članicah določijo razumni in uresničljivi cilji, ki bodo 
Evropski uniji omogočili sodelovanje s temi državami pri doseganju teh ciljev.

Or. hu


