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12.3.2019 B8-0184/6

Predlog spremembe 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 
dolgoročni strategiji „Čist planet za vse – 
Evropska strateška dolgoročna vizija za 
uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo“, v 
katerem so poudarjene možnosti in izzivi, 
ki jih evropskim državljanom in 
evropskemu gospodarstvu prinaša prehod 
na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto 
emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa 
sporočilo omogoča podlago za široko 
razpravo, ki bo vključevala institucije EU, 
nacionalne parlamente, poslovni sektor, 
nevladne organizacije, mesta in skupnosti 
ter državljane;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 
dolgoročni strategiji „Čist planet za vse – 
Evropska strateška dolgoročna vizija za 
uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo“, v 
katerem so poudarjene možnosti in izzivi, 
ki jih evropskim državljanom in 
evropskemu gospodarstvu prinaša prehod 
na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto 
emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa 
sporočilo omogoča podlago za široko 
razpravo, ki bo vključevala institucije EU, 
nacionalne parlamente, poslovni sektor, 
nevladne organizacije, akademske in 
druge raziskovalne organizacije, 
sindikate, regije, mesta in skupnosti ter 
državljane; podpira cilj ničelne stopnje 
neto emisij toplogrednih plinov do leta 
2050 in poziva države članice, naj na 
posebnem vrhu EU v Sibiuu maja 2019 v 
okviru razprave o prihodnosti Evrope 
določijo isti cilj; poziva države članice, naj 
k temu pristopijo ambiciozno, kar je 
potrebno za izpolnitev tega cilja;
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12.3.2019 B8-0184/7

Predlog spremembe 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 1a. opozarja, da se evropski državljani 
že soočajo z neposrednimi posledicami 
podnebnih sprememb; poudarja, da so po 
podatkih Evropske agencije za okolje 
povprečne letne izgube, do katerih prihaja 
zaradi skrajnih vremenskih in podnebnih 
pojavov, v Uniji med letoma 2010 in 2016 
znašale približno 12,8 milijarde EUR ter 
da bi lahko, če ne bodo sprejeti nadaljnji 
ukrepi, podnebna škoda v EU do leta 2080 
dosegla najmanj 190 milijard EUR, kar bi 
pomenilo neto zmanjšanje blaginje v 
višini 1,8 % sedanjega BDP; poudarja, da 
bi se lahko po scenariju z visokimi 
emisijami letni stroški zaradi poplav v EU 
do leta 2100 povečali na 1 bilijon EUR, z 
vremenom povezane nesreče pa bi lahko 
do leta 2100 prizadele približno dve 
tretjini evropskih državljanov, medtem ko 
se sedaj z njimi sooča 5 % državljanov; 
nadalje poudarja, da bo po napovedih 
Evropske agencije za okolje 50 % 
naseljenih območij v EU do leta 2030 
prizadelo hudo pomanjkanje vode;
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12.3.2019 B8-0184/8

Predlog spremembe 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 1b. poudarja, da v skladu s posebnim 
poročilom Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC) za 1,5 C 
omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C 
brez ali z omejeno prekoračitvijo pomeni, 
da je treba najpozneje do leta 2067 po 
svetu doseči ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov in da je treba letne 
svetovne emisije toplogrednih plinov do 
leta 2030 omejiti na največ 27,4 GtCO2eq 
na leto; poudarja, da si mora glede na te 
ugotovitve Unija, ki ima v svetu vodilno 
vlogo, prizadevati, da bi ničelno stopnjo 
neto emisij toplogrednih plinov dosegla 
čim prej in najpozneje do leta 2050, da bi 
zagotovila zadostno možnost zadržanja 
zvišanja povprečne globalne temperature 
pod 1,5 °C do leta 2100;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 1c. je zaskrbljen zaradi poročila 
Programa Združenih narodov za okolje o 
emisijski vrzeli za leto 2018, v katerem je 
navedeno, da trenutni brezpogojni 
nacionalno določeni prispevki močno 
presegajo omejitev globalnega segrevanja 
na 2 °C iz Pariškega sporazuma in bodo 
do leta 2100 po ocenah privedli do 
povišanja temperature za 3,2 °C; 
poudarja, da morajo vse pogodbenice 
UNFCCC nujno povečati svoje podnebne 
cilje do leta 2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Predlog spremembe 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja pomen različnih 
podnebnih ukrepov in zakonodaje, 
uvedenih na različnih področjih politike, 
vendar svari, da bi lahko zaradi 
razdrobljenega pristopa prišlo do 
nedoslednosti, s tem pa EU ne bi prešla na 
gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov do leta 2050; meni, da 
je treba uporabiti vsestranski pristop;

4. poudarja pomen različnih 
podnebnih ukrepov in zakonodaje, 
uvedenih na različnih področjih politike, 
vendar svari, da bi lahko zaradi 
razdrobljenega pristopa prišlo do 
nedoslednosti, s tem pa EU ne bi prešla na 
gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov do leta 2050; meni, da 
bo potreben vsestranski pristop v obliki 
podnebnega zakona EU, in poziva 
Komisijo, naj takoj prouči to možnost;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Naslov za odstavkom 5 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Scenariji za evropsko strategijo ničelne 
stopnje emisij do sredine stoletja

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Predlog spremembe 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5a. ugotavlja, da strategija EU o 
ničelni stopnji neto emisij ponuja osem 
scenarijev za ekonomsko, tehnološko in 
družbeno preobrazbo, ki jo Unija 
potrebuje za uresničitev dolgoročnega 
cilja glede temperature iz Pariškega 
sporazuma; obžaluje, da v strategiji ni bil 
predviden noben scenarij za doseganje 
ničelne stopnje neto emisij toplogrednih 
plinov pred letom 2050; opozarja, da bi le 
dva izmed njih Uniji omogočila, da bi 
najpozneje do leta 2050 dosegla ničelno 
stopnjo neto emisij toplogrednih plinov; 
poudarja, da je za to potrebno hitro in 
usklajeno ukrepanje ter znatna 
prizadevanja na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ki bi 
vključevala tudi akterje zunaj javnega 
sektorja; priznava, da bi lahko bili 
regionalno in lokalno določeni prispevki 
pomembna orodja za odpravo emisijske 
vrzeli; opozarja na obveznost držav članic, 
da sprejmejo dolgoročno nacionalno 
strategijo, kot je določeno v uredbi o 
upravljanju1a; zato poziva države članice, 
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naj vzpostavijo jasne kratkoročne in 
dolgoročne cilje in politike, skladne s cilji 
Pariškega sporazuma, ter zagotovijo 
naložbeno podporo scenarijem za ničelno 
stopnjo neto emisij;
_______________________________
1a Uredba (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 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Predlog spremembe 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5b. poudarja, da naj bi se po ocenah 
Komisije BDP v EU bolj povečal v 
scenarijih brez emisij kot v scenarijih z 
manjšim zmanjšanjem emisij, pri čemer bi 
bili učinki v obeh primerih neenakomerno 
porazdeljeni po EU zaradi razlik med 
državami članicami, med drugim v smislu 
BDP na prebivalca in ogljične 
intenzivnosti mešanice energetskih virov; 
meni, da bi bila cena neukrepanja daleč 
najdražja in da ta možnost ne bi 
povzročila le velike izgube BDP v Evropi, 
temveč bi tudi dodatno povečala 
ekonomske neenakosti med državami 
članicami in v njih, saj bi bile po 
pričakovanjih zaradi posledic 
neukrepanja nekatere bolj prizadete kot 
druge;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Predlog spremembe 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5c. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
odvisnost EU od uvoza energije trenutno 
znaša okoli 55 %; poudarja, da bi se po 
scenariju ničelnih neto emisij ta delež do 
leta 2050 zmanjšal na 20 %, kar bi 
pozitivno vplivalo na trgovinsko bilanco in 
geopolitični položaj EU; ugotavlja, da bi 
kumulativni prihranki stroškov uvoza 
fosilnih goriv v obdobju med letoma 2031 
in 2050 znašali okrog 2–3 bilijone EUR, 
ta sredstva pa bi lahko porabili za 
trajnostne in pravične naložbe;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Predlog spremembe 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5d. poudarja, da bi se zaradi manjše 
onesnaženosti zraka po scenariju ničelnih 
neto emisij delež prezgodnjih smrti zaradi 
drobnih trdnih delcev zmanjšal za več kot 
40 %; ugotavlja, da bi se po tem scenariju 
škoda za zdravje zmanjšala za približno 
200 milijard EUR na leto;

Or. en


