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Predlog spremembe 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. je zelo zaskrbljen, ker številna zadnja 
znanstvena poročila kažejo, da so škodljivi 
vplivi podnebnih sprememb hitrejši in 
resnejši, kot se je predvidevalo doslej; zato 
poziva Komisijo in Svet, naj nujno 
analizirata vprašanje, ali je splošni cilj, ki 
je bil doslej določen za evropsko 
podnebno politiko, in sicer ostati pod 
povečanjem za 2 °C, dovolj previden, da 
bo izpolnjen cilj UNFCC, in sicer 
preprečiti antropogeno poseganje v 
podnebni sistem;

Or. en

Predlog spremembe 2
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

1. poudarja, da je treba globalno 
segrevanje in posledične podnebne 
spremembe kot nova okvirna pogoja – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

1. poudarja pomen vključitve podnebnih 
sprememb kot novega okvirnega pogoja –
ob uporabi horizontalnega pristopa – v vsa 
politična področja ter v evropski 
zakonodaji upoštevati vzroke in posledice 
globalnega segrevanja;

Or. pl

Predlog spremembe 4
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 1
1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov parameter – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

Or. sl

Predlog spremembe 5
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati njihove 
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posledice globalnega segrevanja; globalne vzroke in posledice;

Or. pl

Predlog spremembe 6
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba podnebne 
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
evropski zakonodaji upoštevati vzroke in 
posledice globalnega segrevanja;

1. poudarja, da je treba podnebne
spremembe kot nov okvirni pogoj – ob 
uporabi horizontalnega pristopa – nujno 
vključiti v vsa politična področja ter v 
vsakem zadevnem področju evropske 
zakonodaje upoštevati vzroke in posledice 
globalnega segrevanja;

Or. de

Predlog spremembe 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bo boj proti podnebnim 
spremembam prinesel družbene 
spremembe, ki bodo pomagale ustvarjati 
nova delovna mesta in gospodarske 
panoge, preprečevati pomanjkanje 
energije in zagotavljati socialne koristi, 
kot so boljše zdravje in okolje za 
državljane; poudarja, da bo za uspešnost 
pri doseganju tega cilja odločilno 
sodelovanje na mednarodni, regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je prepričan, da je boj proti 
podnebnim spremembam lahko uspešen 
le, če v njem sodelujejo državljani in če so 
zaščiteni v obdobju prehoda na 
gospodarstvo brez ogljika; zato poudarja, 
da bodo politike za ublažitev in 
prilagajanje usmerile Evropsko unijo k 
novemu modelu trajnostnega razvoja, ki 
mora spodbujati socialni značaj, da bi si 
zagotovil socialno soglasje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so ukrepi na področju 
prilagajanja podnebnim spremembam 
enako pomembni kot ukrepi blaženja;

Or. sl

Predlog spremembe 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da se človeštvo sooča z 
dvojnim izzivom glede sistemov, nujnih za 
življenje: podnebne spremembe ter 
prekomerna raba in uničevanje številnih 
najpomembnejših ekosistemov; poudarja 
številne povezave med podnebnim 
sistemom in ekosistemi, zlasti sposobnost 
oceanov in kopenskih ekosistemov za 
zadrževanje ogljika, ter poudarja, da se je 
mogoče s podnebnimi spremembami 
uspešno spopadati le v okviru zdravih 
ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 30 %, če obstaja 
mednarodni sporazum, ki določa, da bodo 
druge industrializirane države vložile 
podobna prizadevanja in da si bodo tudi 
gospodarsko naprednejše države v razvoju 
ustrezno prizadevale za to, in 
dolgoročnega cilja zmanjševanja emisij za 
60 do 80 % do leta 2050, da se doseže 
50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo;

Or. de
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Predlog spremembe 12
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 30 % do leta 2020 
in dolgoročnega cilja zmanjševanja emisij 
za 80 % do leta 2050 v primerjavi z ravnjo 
emisij iz leta 1990 za EU in druge 
industrializirane države, da se doseže 
50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

Or. en

Predlog spremembe 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 25 do 40 % do leta 
2020, kot je bilo dogovorjeno v okviru 
časovnega načrta, sprejetega na 
konferenci ZN o podnebnih spremembah 
na Baliju leta 2007, in dolgoročnega cilja 
zmanjševanja emisij za 60 do 80 % do leta 
2050, ob osredotočenju na omejitev
naraščanja povprečne globalne temperature 
za 2°C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnijo.
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Or. en

Predlog spremembe 14
Anders Wijkman, John Bowis

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov industrijskih držav za 
25 do 40 % do leta 2020, kot je bilo 
dogovorjeno na Baliju, in dolgoročnega 
cilja zmanjševanja emisij za najmanj 80 do 
95 % do leta 2050, v primerjavi z letom 
1990, da se doseže 50 % možnost omejitve 
naraščanja povprečne globalne temperature 
za 2°C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnijo.

Or. en

Predlog spremembe 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 40 % do leta 2020 
in dolgoročnega cilja zmanjševanja emisij 
za 70 do 90 % do leta 2050, da se doseže 
50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.
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Or. en

Predlog spremembe 16
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 50 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev jasnega in 
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 do 30 % do leta 
2020 in dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij za 60 do 80 % do leta 2050, da se 
doseže 50 % možnost omejitve naraščanja 
povprečne globalne temperature za 2°C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnijo.

Or. nl

Predlog spremembe 17
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da vpliv prebivalstva na 
podnebje ni omejen samo na fizične 
emisije; poziva EU, naj doma in v okviru 
mednarodnih pogajanj sprejme nujne 
ukrepe za razvoj računovodskih načel, ki 
bodo vključevala tudi celoten vpliv 
potrošnje, vključno z vplivom
mednarodnega letalstva;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Timothy Kirkhope

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj obravnava 
ogljikov odtis prihodnjih evropskih 
političnih pobud, da se zagotovi izpolnitev 
ciljev s področja podnebnih sprememb, 
določenih na evropski ravni, obenem pa 
se ohrani visoka raven varnosti za okolje 
in javno zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja politične ukrepe in 
sodelovanja, ki jih je večkrat predlagal 
Evropski parlament, glede varstva 
podnebja na mednarodni ravni, EU ravni 
in ravni držav članic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20
Guido Sacconi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja politične ukrepe in 
sodelovanja, ki jih je večkrat predlagal 
Evropski parlament, glede varstva 

3. poudarja politične ukrepe in 
sodelovanja, ki jih je večkrat predlagal 
Evropski parlament, glede varstva 
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podnebja na mednarodni ravni, EU ravni in 
ravni držav članic;

podnebja na mednarodni ravni (vključno z 
regionalnimi večstranskimi sporazumi) ter
EU ravni in ravni držav članic;

Or. it

Predlog spremembe 21
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zavezan k vodilni vlogi Evropske 
unije v mednarodnih pogajanjih v okviru 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja na ravni COP in 
MOP ter v drugih mednarodnih forumih;
nadalje opozarja, da morajo EU in njene 
države članice uresničiti cilje kjotskega 
protokola, če želijo na verodostojen način 
izvajati to vodilno vlogo;

4. je zavezan k vodilni vlogi Evropske 
unije v mednarodnih pogajanjih v okviru 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja na ravni COP in 
MOP ter v drugih mednarodnih forumih, 
kot so STO, Svetovna banka in 
Mednarodni denarni sklad; nadalje 
opozarja, da morajo EU in njene države 
članice uresničiti cilje kjotskega protokola, 
če želijo na verodostojen način izvajati to 
vodilno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. strinja se, da razvoj, uporaba in izvoz 
sodobnih okoljskih tehnologij prispevajo k 
izpolnjevanju lizbonske strategije in 
kjotskih ciljev EU kot tudi drugih ciljev za 
varstvo podnebja in tako omogočajo 
uresničevanje okoljskih ciljev in 
gospodarske rasti;

5. strinja se, da razvoj, uporaba in izvoz 
sodobnih okoljskih tehnologij sočasno 
prispevajo k izpolnjevanju lizbonske 
strategije in kjotskih ciljev EU kot tudi 
drugih ciljev za varstvo podnebja, ter 
poudarja, da je treba za uresničitev 
ambicioznih okoljskih ciljev in 
gospodarske rasti popolnoma vključiti 
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lizbonsko strategijo ter paket o podnebju 
in energiji;

Or. en

Predlog spremembe 23
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je najprej treba občutno 
izboljšati učinkovitost na vseh področjih 
vsakodnevnega življenja ter vzporedno s 
tem omogočiti stalen porast proizvodnje z 
zavestnim ohranjanjem virov na osnovi 
obnovljive energije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji politike varstva 
podnebja in jih po potrebi prilagoditi;

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji politike varstva 
podnebja in jih po potrebi prilagoditi, 
nameniti sredstva iz sistema trgovanja z 
emisijami toplogrednih plinov za 
prilagajanje na podnebne spremembe in 
za spodbujanje kulturnih sprememb v prid 
trajnostnemu razvoju;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji politike varstva 
podnebja in jih po potrebi prilagoditi;

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji evropskih politik, 
vključno s politiko varstva podnebja, in jih 
po potrebi prilagoditi;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji politike varstva 
podnebja in jih po potrebi prilagoditi;

7. v tem okviru poudarja, da je treba 
proračun Evropske unije kot tudi sedanje in 
prihodnje finančne instrumente preveriti, 
ali so usklajeni s cilji politike varstva 
podnebja in jih po potrebi prilagoditi, ter 
sprejeti ukrepe za preprečevanje 
škodljivih učinkov podnebnih sprememb;

Or. pl

Predlog spremembe 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je uspešna raziskovalna in 
razvojna politika mogoča šele s praktično 

črtano
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uporabo novih tehnologij prek varnih 
dostopov na trg;

Or. en

Predlog spremembe 28
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja, da morajo biti ukrepi za 
ublažitev usklajeni z ukrepi za 
prilagajanje, saj je za številne regije in 
gospodarske sektorje najbolj pomembno 
obvladovanje že obstoječih posledic 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je skoraj polovica 
svetovnega prebivalstva mlajša od 25 let 
in da bodo imele današnje odločitve glede 
podnebne politike daljnosežne posledice 
za najštevilčnejšo generacijo mladih v 
zgodovini; posebej poziva projektante in 
oblikovalce, naj pri gradnji stanovanj, 
prometu, šolstvu, zdravstvu in drugi 
infrastrukturi upoštevajo posebne potrebe 
otrok v kontekstu podnebnih sprememb;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da lahko inteligentna 
podnebna politika rešuje tudi druge 
težave, npr. z zmanjševanjem odvisnosti 
od uvoza nafte, plina in drugih fosilnih
goriv, zmanjševanjem naraščajočih
stroškov energije in s spodbudami za rast 
in zaposlovanje;

Or. de

Predlog spremembe 31
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja, da lizbonska pogodba 
natančneje opredeljuje cilje in pristojnosti 
Unije na področju podnebnih sprememb 
in da bo, ko bo ratificirana, okrepila 
možnosti EU za spodbujanje trajnostnega 
razvoja in boja proti podnebnim 
spremembam1;
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. 
februarja 2008 o lizbonski pogodbi (sprejeta 
besedila, P6_TA(2008)0055).

Or. en

Predlog spremembe 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Predlog resolucije
Podnaslov za odstavkom 8 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Mednarodna razsežnost: obdobje po letu 
2012, zunanja podnebna politika in 
mednarodna trgovina

Vpliv na človeka

Or. en

Predlog spremembe 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (za podnaslovom „Vpliv na človeka“)(novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj pripravi strategijo 
EU za sprejem ljudi, ki se morajo preseliti 
zaradi vpliva podnebnih sprememb, in za 
varstvo njihovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva k ustanovitvi mednarodnega 
sklada za pomoč pri obvladovanju 
preseljevanja, ki je posledica podnebnih 
sprememb, in k nadaljnji znanstveni oceni 
v okviru medvladnega odbora IPCC o 
razseljevanju prebivalstva zaradi 
podnebnih sprememb;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in naslednja 
predsedstva Sveta, da prevzamejo vodilno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
sporazumu za obdobje po letu 2012 in da 
ga sklenejo do leta 2009, da bo ostalo 
dovolj časa za ratifikacijo prihodnjega 
sporazuma o podnebnih spremembah in da 
se bomo izognili vrzeli med obdobji 
obveznosti;

9. poziva Komisijo in naslednja 
predsedstva Sveta, da prevzamejo vodilno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
sporazumu za obdobje po letu 2012 in 
mednarodnih sektorskih sporazumih in da 
jih sklenejo do leta 2009, da bo ostalo 
dovolj časa za ratifikacijo prihodnjega 
sporazuma o podnebnih spremembah in da 
se bomo izognili vrzeli med obdobji 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora novi sporazum o 
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi 
industrializiran svet odločno prispeval k 
zmanjšanju emisij, države v razvoju pa bi 
se ravno tako v okviru svojih zmogljivosti 
obvezale k podnebnim ukrepom;

10. poudarja, da mora novi sporazum o 
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi države 
industrializiranega sveta prevzele vodstvo 
pri zmanjševanju svojih domačih emisij za 
vrednost najmanj v razponu IPCC (25 do 
40 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990), države v razvoju pa bi ravno 
tako dosegle znatno odstopanje od 
izhodiščnih vrednosti po načelu „nič se ni 
spremenilo“, s podporo za vzpostavljanje 
zmogljivosti, ki bo merljiva in preverljiva 
ter o kateri bo mogoče poročati, kakor 
tudi s finančnimi transferji in prenosom 
tehnologije iz industrializiranih držav; 
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Or. en

Predlog spremembe 37
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora novi sporazum o 
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi 
industrializiran svet odločno prispeval k 
zmanjšanju emisij, države v razvoju pa bi 
se ravno tako v okviru svojih zmogljivosti 
obvezale k podnebnim ukrepom; 

10. poudarja, da mora novi sporazum o 
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi 
industrializiran svet odločno, družbeno in 
ekonomsko, prispeval k zmanjšanju emisij, 
države v razvoju pa bi se ravno tako v 
okviru svojih zmogljivosti obvezale k 
podnebnim ukrepom; 

Or. de

Predlog spremembe 38
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora novi sporazum o
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi 
industrializiran svet odločno prispeval k 
zmanjšanju emisij, države v razvoju pa bi 
se ravno tako v okviru svojih zmogljivosti 
obvezale k podnebnim ukrepom; 

10. poudarja, da mora novi sporazum o 
podnebnih spremembah nastati pod 
okriljem ZN in na načelu „skupna, a 
različna odgovornost“, pri čemer bi 
industrializiran svet odločno prispeval k 
zmanjšanju emisij, države v razvoju pa bi 
se ravno tako v okviru svojih zmogljivosti 
obvezale k podnebnim ukrepom in 
trajnostnemu razvoju; 

Or. sl
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Predlog spremembe 39
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 11

11. poudarja, da je treba sporazum za 
obdobje po letu 2012 uskladiti z drugimi 
cilji mednarodnih političnih agend 
Združenih narodov ali Evropske unije, kot 
so ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
razvojni cilji novega tisočletja ali
vprašanja varnosti, da se lahko uporabi 
politične sinergije;

11. poudarja, da je treba sporazum za 
obdobje po letu 2012 uskladiti z drugimi 
cilji mednarodnih političnih agend 
Združenih narodov ali Evropske unije, kot 
so ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
razvojni cilji tisočletja in vprašanja 
varnosti, da se lahko uporabi politične 
sinergije;

Or. sl

Predlog spremembe 40
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo in države članice, 
naj oblikujejo zunanjo politiko o 
podnebnih spremembah in v diplomatskih 
misijah EU in držav članic vedno znova 
opozarjajo na podnebne cilje EU; sam se 
zavezuje, da bo v svojih stikih s poslanci iz 
drugih držav vedno znova poudarjal 
podnebne cilje EU in jih branil;

Or. de

Predlog spremembe 41
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da morajo biti nastajajoče 
pobude, namenjene financiranju in 
podpori odzivu na podnebne spremembe, 
formalno povezane s procesom UNFCCC 
in doseganjem razvojnih ciljev tisočletja, 
da se zagotovi skladnost dodatne pomoči 
za ukrepe na področju podnebnih 
sprememb z razvojno podporo, tako da se 
bodo ukrepi za spopadanje z več 
razvojnimi izzivi in podnebnimi 
spremembami podpirali med seboj; 
poudarja pa tudi, da glavnine stroškov za 
ublažitev in prilagajanje v državah v 
razvoju ne bi smela kriti uradna razvojna 
pomoč, ampak bi morali mobilizirati 
dodatne vire za pomoč državam v razvoju 
v boju proti podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, da 
vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in 
ukrepe za prilagoditev posledicam 
podnebnih sprememb v program razvojne 
pomoči in da se v postopkih odločanja 
mednarodnih agencij za razvojno pomoč 
sklicujejo na te zahteve ter prek 
partnerstva vključijo zasebni sektor in 
javne oblasti v zadevnih državah ali 
regijah;

12. poziva Komisijo in države članice, da 
vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in 
ukrepe za prilagoditev posledicam 
podnebnih sprememb v program razvojne 
pomoči in da se v postopkih odločanja 
mednarodnih agencij za razvojno pomoč 
sklicujejo na te zahteve; poudarja, da je 
treba za financiranje prilagajanja 
zagotoviti dodatna sredstva poleg sedanje 
ravni pomoči in ne zgolj spremeniti 
namembnost virov;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, da 
vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in 
ukrepe za prilagoditev posledicam 
podnebnih sprememb v program razvojne 
pomoči in da se v postopkih odločanja 
mednarodnih agencij za razvojno pomoč 
sklicujejo na te zahteve ter prek partnerstva 
vključijo zasebni sektor in javne oblasti v 
zadevnih državah ali regijah;

12. poziva Komisijo in države članice, da 
vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in 
ukrepe za prilagoditev posledicam 
podnebnih sprememb v program razvojne 
pomoči in da se v postopkih odločanja 
mednarodnih agencij za razvojno pomoč
sklicujejo na te zahteve ter prek partnerstva 
vključijo zasebni sektor in javne oblasti ter 
nevladne organizacije v zadevnih državah 
ali regijah;

Or. en

Predlog spremembe 44
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da glavnine stroškov za 
ublažitev in prilagajanje v državah v 
razvoju ne bi smela kriti uradna razvojna 
pomoč, ki je namenjena usposabljanju 
partnerskih držav, da dosežejo nacionalne 
prednostne naloge in že dogovorjene 
mednarodne razvojne cilje, ampak da bi 
bilo treba mobilizirati dodatne vire za 
pomoč državam v razvoju v boju proti 
podnebnim spremembam;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. pozdravlja Globalno zavezništvo o 
podnebnih spremembah (GCCA), ki ga je 
oblikovala EU za podporo prilagajanju 
podnebnim spremembam v državah v 
razvoju; ugotavlja, da 60 milijonov EUR, 
ki jih je namenila Komisija, ne zadostuje; 
poziva države članice, naj prevzamejo 
večjo odgovornost za financiranje in 
usklajevanje svojih razvojnih dejavnosti z 
Globalnim zavezništvom o podnebnih 
spremembah; nadalje poziva Komisijo in 
države članice, naj nujno zagotovijo 
dodatne, inovativne vire financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU in njene države članice, da v 
okviru evropske varnostne in obrambne 
politike preučijo vplive podnebnih 
sprememb in posledično naravnih nesreč 
na zaščito civilistov ter človekovo varnost;

14. poziva EU in njene države članice, da v 
okviru evropske varnostne in obrambne 
politike vzpostavijo „podnebno 
diplomacijo“ ter preprečujejo, spremljajo 
in ukrepajo zoper vplive podnebnih 
sprememb in posledično naravnih nesreč 
na zaščito civilistov ter človekovo varnost, 
kakor tudi možne spore, ki jih povzročajo 
spremembe v oskrbi z vodo in zemljo, 
nastale zaradi podnebnih sprememb;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami oblikujejo partnerstvo o 
podnebju, ki omogoča premostitev ovir za 
uspešen prenos tehnologije in oblikovanje 
rešitev, ki upoštevajo vprašanja glede 
varstva intelektualne lastnine, stanja 
tehnološkega razvoja, institucionalno 
stabilnost ter razpoložljive človeške in 
finančne vire v ciljni državi;

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami v razvoju in rastočimi 
gospodarstvi okrepijo svoja obstoječa 
partnerstva o podnebju in sklenejo nova, 
kjer jih trenutno še ni, s čimer bi 
zagotovili znatno povečanje finančne 
podpore za razvoj in prenos tehnologije, 
varstvo intelektualne lastnine in izgradnjo 
institucionalnih zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 48
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami oblikujejo partnerstvo o 
podnebju, ki omogoča premostitev ovir za 
uspešen prenos tehnologije in oblikovanje 
rešitev, ki upoštevajo vprašanja glede 
varstva intelektualne lastnine, stanja 
tehnološkega razvoja, institucionalno 
stabilnost ter razpoložljive človeške in 
finančne vire v ciljni državi;

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami oblikujejo partnerstvo o 
podnebju, ki omogoča premostitev ovir za 
uspešen prenos tehnologije tretjim 
državam, kar vključuje vprašanja, kot so 
pravice intelektualne lastnine, ob 
upoštevanju stanja tehnološkega razvoja, 
institucionalno stabilnost ter razpoložljive 
človeške in finančne vire v ciljni državi;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami oblikujejo partnerstvo o 
podnebju, ki omogoča premostitev ovir za 
uspešen prenos tehnologije in oblikovanje 
rešitev, ki upoštevajo vprašanja glede 
varstva intelektualne lastnine, stanja 
tehnološkega razvoja, institucionalno 
stabilnost ter razpoložljive človeške in 
finančne vire v ciljni državi;

15. poziva EU in njene države članice, da s 
ciljnimi državami oblikujejo partnerstvo o 
podnebju, ki omogoča premostitev ovir za 
uspešen prenos tehnologije in oblikovanje 
rešitev, ki upoštevajo vprašanja glede 
varstva intelektualne lastnine, stanja 
tehnološkega razvoja, institucionalno 
stabilnost ter razpoložljive človeške in 
finančne vire v ciljni državi; v tem smislu 
poudarja, da se azijsko-pacifiško 
partnerstvo kaže kot učinkovit instrument 
pri prizadevanjih za doseganje 
prihodnosti z nizkimi emisijami ogljika; 

Or. en

Predlog spremembe 50
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. glede na to, da ni novega 
mednarodnega sporazuma, poziva 
Komisijo, naj se pogaja in sklene 
sektorska partnerstva s tistimi državami, 
ki ne sodelujejo v shemah za trgovanje z 
emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, da v okviru krogov 
pogajanj STO in postopka za obdobje po 
letu 2012 izvaja usklajene pogajalske 
strategije na področju trgovinske in 
okoljske politike, da bi svojim pogajalskim 
partnericam poslala verodostojno sporočilo 
o podnebnih ciljih Evrope ter 
instrumentih, razvitih za njihovo 
uresničitev, in odpravi skrbi glede 
trgovinskih ovir in drugih pomanjkljivosti 
trgovinskih odnosov s tretjimi državami, 
ki nimajo obvezujočih podnebnih ciljev, 
ter da uveljavi načelo recipročnosti za boj 
proti podnebnim spremembam na 
globalni ravni;

16. poziva Komisijo, da v okviru krogov 
pogajanj STO in postopka za obdobje po 
letu 2012 izvaja usklajene pogajalske 
strategije na področju trgovinske in 
okoljske politike, da bi svojim pogajalskim 
partnericam poslala verodostojno sporočilo 
o podnebnih ciljih Evrope;

Or. pl

Predlog spremembe 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, da v okviru krogov 
pogajanj STO in postopka za obdobje po 
letu 2012 izvaja usklajene pogajalske 
strategije na področju trgovinske in 
okoljske politike, da bi svojim pogajalskim 
partnericam poslala verodostojno 
sporočilo o podnebnih ciljih Evrope ter 
instrumentih, razvitih za njihovo 
uresničitev, in odpravi skrbi glede 
trgovinskih ovir in drugih pomanjkljivosti 
trgovinskih odnosov s tretjimi državami, 
ki nimajo obvezujočih podnebnih ciljev, 

16. poziva Komisijo, da v okviru krogov 
pogajanj STO in postopka za obdobje po 
letu 2012 izvaja usklajene pogajalske 
strategije na področju trgovinske in 
okoljske politike, da bi zagotovila del 
rešitve pri boju proti klimatskim 
spremembam z izvajanjem trgovinskih in 
naložbenih politik, ki ustvarjajo 
ekonomske vzpodbude, namenjene za 
doseganje ciljev politike glede podnebnih 
sprememb; poudarja, da bi EU morda 
morala uporabiti ta pravila za ustvarjanje 
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ter da uveljavi načelo recipročnosti za boj 
proti podnebnim spremembam na 
globalni ravni;

ekonomskih ovir za okolju neprijazne 
dejavnosti; poudarja, da bodo pogajalske 
partnerice EU na ta način dobile
verodostojno sporočilo o podnebnih ciljih 
Evrope ter instrumentih, razvitih za 
njihovo uresničitev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Svet in Komisijo, naj 
zagotovita, da bo organ STO za reševanje 
sporov ukrepal v skladu z določbami 
GATT in omogočil članicam, da 
sprejemajo ukrepe, vključno s 
previdnostnimi ukrepi za varovanje 
zdravja ljudi in ohranitev neobnovljivih 
naravnih virov, z namenom preprečevanja 
okoljskega dampinga s proizvodi z 
izvorom iz držav, ki ne bodo ratificirale 
protokola po izteku kjotskega protokola;

Or. en

Predlog spremembe 54
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo in Svet, naj razvijeta 
mednarodne politične možnosti s ciljem 
podpirati prilagajanje arktičnega 
morskega okolja in obravnavanje večjih 
podnebnih težav v regiji, tako da bi 
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zaobjele vsa zadevna politična področja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, predsedujoče Svetu 
ter države članice, da v pogajanjih za 
dosego sporazuma za obdobje po letu 2012 
na dvostranski ravni sprejmejo 
posredovalno vlogo med stališči 
industrializiranih držav, G5 in državami v 
razvoju, da bi zagotovili uspeh pogajanj o 
podnebju, ki vključujejo vse glavne 
toplogredne onesnaževalce;

17. poziva Komisijo, predsedujoče Svetu 
ter države članice, da v pogajanjih za 
dosego sporazuma za obdobje po letu 2012 
na dvostranski ravni sprejmejo 
posredovalno vlogo, da bi zagotovili uspeh 
pogajanj o podnebju, katerih namen je 
doseganje cilja 2 ºC;

Or. en

Predlog spremembe 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, predsedujoče Svetu 
ter države članice, da v pogajanjih za 
dosego sporazuma za obdobje po letu 2012 
na dvostranski ravni sprejmejo 
posredovalno vlogo med stališči 
industrializiranih držav, G5 in državami v 
razvoju, da bi zagotovili uspeh pogajanj o 
podnebju, ki vključujejo vse glavne 
toplogredne onesnaževalce;

17. poziva Komisijo, predsedujoče Svetu 
ter države članice, da v pogajanjih za 
dosego sporazuma za obdobje po letu 2012 
in mednarodnih sektorskih sporazumov
na dvostranski ravni sprejmejo 
posredovalno vlogo med stališči 
industrializiranih držav, G5 in državami v 
razvoju, da bi zagotovili uspeh pogajanj o 
podnebju, ki vključujejo vse glavne 
toplogredne onesnaževalce;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da Evropa potrebuje v 
prihodnost usmerjeno strateško energetsko 
politiko in zunanjo energetsko politiko, da 
bi zagotovili visoko raven zanesljivosti z 
energetsko oskrbo, ki bo izpolnjevala 
pogoje trajnosti, učinkovitosti virov in 
podnebne nevtralnosti, ter da bi odgovorili 
na vprašanja glede prenosa in shranjevanja 
energije pod krovnim poimenovanjem 
„energetska infrastruktura“, skupaj z 
vprašanjem glede razpoložljivosti energije;

18. poudarja, da Evropa potrebuje skupno 
v prihodnost usmerjeno strateško 
energetsko politiko in zunanjo energetsko 
politiko, da bi zagotovili visoko raven 
zanesljivosti z energetsko oskrbo, ki bo 
izpolnjevala pogoje trajnosti, učinkovitosti 
virov in podnebne nevtralnosti, ter da bi 
odgovorili na vprašanja glede prenosa in 
shranjevanja energije pod krovnim 
poimenovanjem „energetska 
infrastruktura“, skupaj z vprašanjem glede 
razpoložljivosti energije;

Or. sl

Predlog spremembe 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da Evropa potrebuje v 
prihodnost usmerjeno strateško energetsko 
politiko in zunanjo energetsko politiko, da 
bi zagotovili visoko raven zanesljivosti z 
energetsko oskrbo, ki bo izpolnjevala 
pogoje trajnosti, učinkovitosti virov in 
podnebne nevtralnosti, ter da bi odgovorili 
na vprašanja glede prenosa in shranjevanja 
energije pod krovnim poimenovanjem 
„energetska infrastruktura“, skupaj z 
vprašanjem glede razpoložljivosti energije;

18. poudarja, da Evropa potrebuje v 
prihodnost usmerjeno strateško energetsko 
politiko in zunanjo energetsko politiko, da 
bi zagotovili visoko raven zanesljivosti z 
energetsko oskrbo, ki bo izpolnjevala 
pogoje trajnosti, učinkovitosti virov in 
podnebne nevtralnosti ter delovala v prid 
preglednosti in nediskriminatorni 
energetski politiki, posebej glede CO2
nevtralnih virov energije, ter da bi 
odgovorili na vprašanja glede prenosa in 
shranjevanja energije pod krovnim 
poimenovanjem „energetska 
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infrastruktura“, skupaj z vprašanjem glede 
razpoložljivosti energije;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, države članice in 
sosednje države, naj pozorno ocenijo 
strateški pomen arktičnega območja z 
namenom vzpostaviti primerno ravnovesje 
med potrebami po energiji in okoljskimi 
potrebami, in je prepričan, da bi moratorij 
na priobalno proizvodnjo nafte in prevoz v 
arktičnem območju lahko predstavljal 
rešitev težave varovanja tega okoljsko 
občutljivega območja sveta;

Or. en

Predlog spremembe 60
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva EU, naj oblikuje evropsko 
skupnost za obnovljivo energijo, ki bo 
spodbujala nadaljnje raziskave in pilotne 
projekte na tem področju ter razvoj mreže, 
ki bo omogočila optimalno integracijo 
obnovljivih virov energije;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva EU in njene države članice, 
naj zagotovijo, da bodo prednostni 
projekti za razvoj energije v evropskem 
interesu, kot so opredeljeni v Odločbi 
Evropskega parlamenta in Sveta 
1364/2006/ES z dne 6. septembra 2006 o 
določitvi smernic za vseevropska 
energetska omrežja1, na primer Nabucco, 
z namenom zagotoviti raznovrstnost virov 
energije v EU;
______
1 UL L 262, 22.09.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva EU in njene države članice, 
naj zagotovijo razvoj evropske 
infrastrukture za prenos energije, ki je 
potrebna za zagotovitev raznovrstnosti 
virov energije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 63
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici 
energetskih virov, na katero bodo vplivali 
politiki in ga vodili podjetniki in v katerem 
bo uporaba obnovljivih virov energije 
postopoma dopolnila in posledično 
nadomestila uporabo fosilnih goriv;

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU, pod vplivom 
politikov in vodstvom podjetnikov, 
povečajo delež obnovljivih virov energije, 
ki bodo hitro nadomestili uporabo fosilnih 
goriv; 

Or. en

Predlog spremembe 64
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in 
ga vodili podjetniki in v katerem bo 
uporaba obnovljivih virov energije 
postopoma dopolnila in posledično 
nadomestila uporabo fosilnih goriv;

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, vezano na emisije CO2 in centralno 
vodeno na političnih in poslovnih ravneh 
s strani držav članic, v katerem bo uporaba 
drugih virov energije postopoma 
nadomestila uporabo fosilnih goriv; 

Or. pl

Predlog spremembe 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 19. poziva EU in njene države članice, da z 



AM\746497SL.doc 33/97 PE414.179v01-00

SL

aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv; 

aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično zmanjšala in 
nadomestila uporabo fosilnih goriv; 

Or. en

Predlog spremembe 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv; 

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
virov energije z nizkimi emisijami CO2
postopoma dopolnila in posledično 
nadomestila uporabo fosilnih goriv; 

Or. en

Predlog spremembe 67
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
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vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv;

vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
trajnostnih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv;

Or. sl

Predlog spremembe 68
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU zagotovijo 
prehodno obdobje pri mešanici energetskih
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga 
vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv; 

19. poziva EU in njene države članice, da z 
aktivno podporo javnih oblasti v državah 
članicah in na ravni EU, skupaj z 
največjim možnim sodelovanjem z 
drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, zagotovijo prehodno 
obdobje pri mešanici energetskih virov, na 
katero bodo vplivali politiki in ga vodili 
podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma 
dopolnila in posledično nadomestila 
uporabo fosilnih goriv; 

Or. en

Predlog spremembe 69
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj podpirajo 
občutek lastništva v regijah in med 
državljani ter z zakonskimi in davčnimi 
spodbudami spodbudijo večjo rabo 
lokalno razpoložljivih obnovljivih virov
energije;
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Or. de

Predlog spremembe 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. ugotavlja, da so izkušnje pokazale, da 
bo največje breme nosil končni potrošnik 
in da bo to najverjetneje povzročilo 
inflacijo; poudarja, da se je treba s 
podnebnimi spremembami spopadati na 
socialno in ekonomsko trajnosten način 
in da morajo vse pobude vključevati 
ukrepe za izravnavo negativnih socialnih 
posledic za občutljive sektorje/socialne 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, da dobavitelje 
električne energije motivirajo prek 
sistemov odpisa in davčnih mehanizmov 
nadgrajevanja za potrebno modernizacijo 
elektrarn na fosilna goriva, zato da bi 
bistveno izboljšali učinkovitosti v 
proizvodnji konvencionalne energije;

20. poziva države članice, da dobavitelje 
električne energije motivirajo prek 
sistemov amortizacije in sistemov davčnih 
vzpodbud za potrebno modernizacijo 
elektrarn na fosilna goriva, kakor tudi 
prenosnega omrežja, zato da bi bistveno 
izboljšali učinkovitosti v konvencionalni
proizvodnji in prenosu električne energije;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo in države članice, 
naj aktivno podpirajo pilotne sheme v 
zvezi z decentraliziranimi proizvodnimi 
sistemi, ki temeljijo na IKT (vključno z 
rabo soproizvodnje toplote in električne 
energije);

Or. en

Predlog spremembe 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. predlaga, naj se raziskovalni 
programi financirajo tako, da bodo 
spodbujali rabo novih tehnologij za 
doseganje prihrankov energije in za 
spodbujanje povečanja deleža obnovljive 
energije v celotni mešanici virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 74
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, da zagotovijo 
dostop do omrežja za energijo in elektriko 
iz decentraliziranih virov, odpravijo ovire 

21. poziva države članice, da zagotovijo 
dostop do omrežja za energijo, plin in 
elektriko iz decentraliziranih virov, 
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za dostop do trga za inovativne dobavitelje 
energije v sektorju obnovljive energije in 
spodbudijo razširitev lokalne hkratne 
proizvodnje energije in toplote ter da si 
uresničevanje tega zastavijo kot 
srednjeročni cilj;

odpravijo ovire za dostop do trga za 
inovativne dobavitelje energije v sektorju 
obnovljive energije in spodbudijo razširitev 
lokalne soproizvodnje in soproizvodnje
toplotne, električne in hladilne energije
ter da si uresničevanje tega zastavijo kot 
srednjeročni cilj;

Or. en

Predlog spremembe 75
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. predlaga, da bi postalo evropsko 
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 
zunanje energetske politike, ki predstavlja
osnovo za proizvodnjo vodika in s tem 
prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami ogljikovega dioksida, temelječe 
na vodiku;

22. predlaga, da bi postalo evropsko
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 
zunanje energetske politike, katere cilj je v 
začetni fazi proizvodnja električne 
energije v sončnih elektrarnah in njen 
prenos v Evropsko unijo po 
visokonapetostnih kablih, v drugi fazi pa 
je lahko osnova za proizvodnjo vodika in s 
tem prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami ogljikovega dioksida, temelječe 
na vodiku;

Or. de

Predlog spremembe 76
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. predlaga, da bi postalo evropsko 
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 

22. predlaga, da bi postalo evropsko 
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 
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zunanje energetske politike, ki predstavlja 
osnovo za proizvodnjo vodika in s tem 
prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami ogljikovega dioksida, temelječe 
na vodiku;

zunanje energetske politike, ki predstavlja 
osnovo za proizvodnjo energije iz sonca in 
njen prenos v Evropsko unijo na osnovi 
vodika in drugih novih tehnologij in s tem 
za prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami ogljikovega dioksida, temelječe
na vodiku;

Or. de

Predlog spremembe 77
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. predlaga, da bi postalo evropsko 
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 
zunanje energetske politike, ki predstavlja 
osnovo za proizvodnjo vodika in s tem 
prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami ogljikovega dioksida, temelječe 
na vodiku;

22. predlaga, da bi postalo evropsko 
energetsko partnerstvo s tretjimi državami 
v Sredozemlju sestavni del evropske 
zunanje energetske politike, ki predstavlja 
osnovo za proizvodnjo električne energije 
in vodika in s tem prehod na gospodarstvo, 
temelječe na obnovljivih virih;

Or. en

Predlog spremembe 78
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije za 
proizvodnjo vodika ter da na podlagi 
energetskega partnerstva tretjim državam 
ponudijo programe za oblikovanje 
potrebnih institucij, infrastrukture in 

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije za 
proizvodnjo vodika;
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programov usposabljanja za lokalne 
strokovnjake ter dostop do omrežja za 
njihove potrebe;

Or. sl

Predlog spremembe 79
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije za 
proizvodnjo vodika ter da na podlagi 
energetskega partnerstva tretjim državam 
ponudijo programe za oblikovanje 
potrebnih institucij, infrastrukture in 
programov usposabljanja za lokalne 
strokovnjake ter dostop do omrežja za 
njihove potrebe;

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije za 
proizvodnjo električne energije, vodika in
vode ter da na podlagi energetskega 
partnerstva tretjim državam ponudijo 
programe za oblikovanje potrebnih 
institucij, infrastrukture in programov 
usposabljanja za lokalne strokovnjake ter 
dostop do omrežja za njihove potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 80
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije za 
proizvodnjo vodika ter da na podlagi 
energetskega partnerstva tretjim državam 
ponudijo programe za oblikovanje 
potrebnih institucij, infrastrukture in 
programov usposabljanja za lokalne 
strokovnjake ter dostop do omrežja za 

23. poziva politike in gospodarstvenike, da 
vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže 
za pridobivanje sončne energije in za 
proizvodnjo vodika ter da na podlagi 
energetskega partnerstva tretjim državam 
ponudijo programe za oblikovanje 
potrebnih institucij, infrastrukture in 
programov usposabljanja za lokalne 
strokovnjake ter dostop do omrežja za 



PE414.179v01-00 40/97 AM\746497SL.doc

SL

njihove potrebe; njihove potrebe;

Or. de

Predlog spremembe 81
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva politike in gospodarstvenike, 
da na podlagi energetskega partnerstva 
tretjim državam ponudijo programe za 
oblikovanje potrebnih institucij, 
infrastrukture in programov 
usposabljanja za lokalne strokovnjake ter 
dostop do omrežja za njihove potrebe;

Or. sl

Predlog spremembe 82
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva države članice, da v skladu z 
lokalnimi ali regionalnimi zmogljivostmi 
nadalje povečajo delež v mešanici 
energetskih virov iz vetrne energije, ki je 
zaradi intenzivnega spodbujanja že postala 
uveljavljena oblika pridobivanja energije, 
ter vodne in geotermične energije in prek 
mrež odličnosti še naprej izkoriščajo 
obstoječe razvojne zmogljivosti s pomočjo 
evropskih raziskovalnih spodbud in 
usklajevanja;

24. poziva države članice, da v skladu z 
lokalnimi ali regionalnimi zmogljivostmi 
nadalje povečajo delež v mešanici 
energetskih virov iz vetrne energije, ki je 
zaradi intenzivnega spodbujanja že postala 
uveljavljena oblika pridobivanja energije, 
ter hidro in geotermalne električne
energije in prek mrež odličnosti še naprej 
izkoriščajo obstoječe razvojne zmogljivosti 
s pomočjo evropskih raziskovalnih 
spodbud in usklajevanja;
(Jezikovni predlog spremembe - zadeva 
slovensko različico.)
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Or. en

Predlog spremembe 83
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 24

24. poziva države članice, da v skladu z 
lokalnimi ali regionalnimi zmogljivostmi 
nadalje povečajo delež v mešanici 
energetskih virov iz vetrne energije, ki je 
zaradi intenzivnega spodbujanja že postala 
uveljavljena oblika pridobivanja energije, 
ter vodne in geotermične energije in prek
mrež odličnosti še naprej izkoriščajo 
obstoječe razvojne zmogljivosti s pomočjo 
evropskih raziskovalnih spodbud in 
usklajevanja;

24. poziva države članice, da v skladu z 
lokalnimi ali regionalnimi zmogljivostmi 
nadalje povečajo delež v mešanici 
energetskih virov iz vetrne energije, ki je 
zaradi intenzivnega spodbujanja že postala 
uveljavljena oblika pridobivanja energije, 
ter vodne in geotermalne energije in prek 
mrež odličnosti še naprej izkoriščajo 
obstoječe razvojne zmogljivosti s pomočjo 
evropskih raziskovalnih spodbud in 
usklajevanja;

Or. sl

Predlog spremembe 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da bo učinkovita široka 
raba vetrne energije in drugih obnovljivih 
virov energije zahtevala naložbe v 
evropska elektroenergetska omrežja;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje;

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov;

Or. de

Predlog spremembe 86
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje;

25. poudarja velik potencial uporabe 
trajnostno proizvedene biomase za 
pridobivanje energije, da bi zmanjšali 
emisije toplogrednih plinov in poziva k 
uvedbi evropske strategije izkoriščanja 
biomase za ogrevanje in hlajenje ob 
upoštevanju načela „najprej hrana“;

Or. en

Predlog spremembe 87
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 

25. poudarja velik potencial uporabe 
trajnostne biomase za pridobivanje 
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zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje;

energije, da bi zmanjšali emisije 
toplogrednih plinov in poziva k uvedbi 
evropske strategije izkoriščanja trajnostne 
biomase za ogrevanje in hlajenje;

Or. nl

Predlog spremembe 88
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje;

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje in proizvodnjo plina/H2;

Or. en

Predlog spremembe 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
izkoriščanja biomase za ogrevanje in 
hlajenje;

25. poudarja velik potencial uporabe 
biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov in 
poziva k uvedbi evropske strategije 
trajnostnega izkoriščanja biomase za 
ogrevanje in hlajenje;

Or. en
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Predlog spremembe 90
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k evropski strategiji za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije za 
ogrevanje in hlajenje;

Or. de

Predlog spremembe 91
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, da predloži obširno 
analizo vseh emisij v celotnem 
življenjskem ciklu bioenergije, da bi 
ugotovili, kakšno vlogo ima lahko 
bioenergija v prihodnosti kot vir energije;
pri tem je treba preučiti tudi možnosti za 
izboljšanje kurilne vrednosti biomase, ki jo 
lahko dosežemo z novim nastajanjem ali 
uporabo biotehnologije, brez vnaprejšnjih 
ustvarjenih mnenj o prednostih in 
pomanjkljivostih;

26. poziva Komisijo, da predloži obširno
analizo vseh emisij v celotnem 
življenjskem ciklu posameznih virov 
bioenergije, da bi ugotovili, kakšno vlogo 
ima lahko biomasa v prihodnosti kot vir 
energije; pri tem je treba preučiti tudi 
možnosti za izboljšanje kurilne vrednosti 
biomase, ki jo lahko dosežemo z novim 
nastajanjem ali uporabo biotehnologije, 
brez vnaprejšnjih ustvarjenih mnenj o 
prednostih in pomanjkljivostih;

Or. sl

Predlog spremembe 92
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, da predloži obširno 26. poziva Komisijo, da predloži obširno 
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analizo vseh emisij v celotnem 
življenjskem ciklu bioenergije, da bi 
ugotovili, kakšno vlogo ima lahko 
bioenergija v prihodnosti kot vir energije; 
pri tem je treba preučiti tudi možnosti za 
izboljšanje kurilne vrednosti biomase, ki jo 
lahko dosežemo z novim nastajanjem ali 
uporabo biotehnologije, brez vnaprejšnjih 
ustvarjenih mnenj o prednostih in 
pomanjkljivostih;

analizo vseh emisij v celotnem 
življenjskem ciklu bioenergije, da bi 
ugotovili, kakšno vlogo ima lahko biomasa
iz ostankov in namenskih kultur v 
prihodnosti kot vir energije; pri tem je 
treba preučiti tudi možnosti za izboljšanje 
kurilne vrednosti biomase, ki jo lahko 
dosežemo z novim nastajanjem ali uporabo 
biotehnologije, brez vnaprejšnjih 
ustvarjenih mnenj o prednostih in 
pomanjkljivostih;

Or. en

Predlog spremembe 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, 
pri čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, 
temveč tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena 
vprašanja odlaganja odpadkov v 
primerjavi z obnovljivimi viri energije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, 
temveč tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena 
vprašanja odlaganja odpadkov v 
primerjavi z obnovljivimi viri energije;

27. meni, da morajo prihodnje 
nizkoogljične energetske politike 
upoštevati tudi prispevek jedrske energije 
v mešanico virov energije prihodnosti, ob 
primerjavi učinkovitosti jedrske energije 
in drugih vrst energije pri zagotavljanju 
enake storitve, to je centralizirane 
pasovne proizvodnje na evropskih trgih;
poudarja, da je jedrska energija, kakor je 
izjavil Evropski forum za jedrsko energijo, 
ki ga je ustanovil Evropski Svet, brez CO2
in ima konkurenčne in predvidljive 
stroške pridobivanja, majhen vpliv na 
okolje in odlično varnostno bilanco; meni, 
da sektor jedrske energije nudi pomembno 
domačo dodano vrednost, saj je večji del 
oskrbovalne verige v državah EU;
poudarja, da odgovorna raba jedrske 
energije zahteva obvezno izpolnjevanje 
obstoječih institucionalnih in tehničnih 
omejitev za zagotavljanje neširjenja ter za 
vzpostavitev potrebne dolgoročne 
infrastrukture za shranjevanje 
radioaktivnih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, 
pri čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, 
temveč tudi na potrebne naložbe, varnost 

27. meni, da bi bilo treba za dejansko 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
energetskem sektorju bolj uporabljati 
nizkoogljične tehnologije, kot je na primer 
jedrska energija, ki prispeva tudi k 
varnosti oskrbe;
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zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena 
vprašanja odlaganja odpadkov v 
primerjavi z obnovljivimi viri energije;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, 
pri čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč 
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

27. meni, da se bo morala prihodnja 
energetska politika za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida, če bo vključevala
tudi jedrsko energijo, osredotočiti ne samo 
na zmanjševanje ogljikovega dioksida, 
temveč tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 

27. meni, da bi se morala prihodnja 
energetska politika za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida, ki predvideva možen 
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energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

prispevek jedrske energije k mešanici 
energetskih virov prihodnosti, osredotočiti 
ne samo na zmanjševanje ogljikovega 
dioksida, temveč tudi na potrebne naložbe, 
omejene svetovne zaloge urana in varnost 
zanesljivosti oskrbe z njim, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 98
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč 
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč 
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, preusmeritev v uporabo za 
proizvodnjo jedrskega orožja, vprašanja 
tehnološke in mednarodne varnosti in 
nerešena vprašanja odlaganja odpadkov v 
primerjavi z obnovljivimi viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 99
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč 
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in nerešena
vprašanja odlaganja odpadkov v primerjavi 
z obnovljivimi viri energije;

27. meni, da bi morali v prihodnjo 
energetsko politiko za zmanjševanje emisij 
ogljikovega dioksida vključiti tudi jedrsko 
energijo z vidika, ali lahko prispeva k 
mešanici energetskih virov prihodnosti, pri 
čemer se ne bi osredotočali samo na 
zmanjševanje ogljikovega dioksida, temveč 
tudi na potrebne naložbe, varnost 
zanesljivosti oskrbe z uranom, delovanje 
obratov, vprašanja tehnološke in 
mednarodne varnosti in vprašanja 
odlaganja odpadkov v primerjavi z 
obnovljivimi viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva EU in njene države članice, 
naj zagotovijo, da bodo enaki pogoji za 
jedrsko energijo v Evropi ključna 
prednostna naloga v okviru 
konkurenčnega evropskega trga energije;
poudarja, da bi moralo sprejetje še 
naprednejšega pravnega okvira za jedrsko 
energijo, ki bo izpolnjevala najvišje 
standarde varnosti, zagotoviti odgovorno 
večjo rabo tega vira energije;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da je soproizvodnja toplote in 
električne energije učinkovita, 
ekonomična in okolju prijazna možnost;

Or. en

Predlog spremembe 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opaža, da je večina sredstev 
Skupnosti, dodeljena jedrski fiziji v okviru 
sedmega okvirnega programa Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (Euratom) 
za jedrske raziskave in usposabljanje 
(2007-2011), namenjena varnostnim 
raziskavam, in meni, da bi strateška 
merila Unije v največji meri dosegli, če bi 
prizadevanja Skupnosti uskladili z 
raziskavami za razvoj nove generacije 
trajnostne jedrske tehnologije, ki bi 
omogočala podaljšanje potenciala jedrske 
energije na več tisoč let z izboljšanjem 
učinkovitosti izrabe goriva in znatnim 
zmanjšanjem količine končnih odpadkov;

Or. fr
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Predlog spremembe 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja 
močno odvisna od dolgoročnega 
zagotavljanja finančnih sredstev za to 
raziskavo in da je za pospešitev projekta 
treba preučiti možnosti za širitev 
razpoložljivih virov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja močno 
odvisna od dolgoročnega zagotavljanja 
finančnih sredstev za to raziskavo in da je 
za pospešitev projekta treba preučiti 
možnosti za širitev razpoložljivih virov;

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja močno 
odvisna od dolgoročnega zagotavljanja 
finančnih sredstev za to raziskavo;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja močno 
odvisna od dolgoročnega zagotavljanja 
finančnih sredstev za to raziskavo in da je 
za pospešitev projekta treba preučiti 
možnosti za širitev razpoložljivih virov;

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja močno 
odvisna od dolgoročnega zagotavljanja 
finančnih sredstev iz proračuna EU za to 
raziskavo in da je za pospešitev projekta 
treba preučiti možnosti za širitev takih
virov;

Or. pl

Predlog spremembe 106
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne uporabe te oblike energije, in 
poudarja, da je uresničitev tega cilja močno 
odvisna od dolgoročnega zagotavljanja 
finančnih sredstev za to raziskavo in da je 
za pospešitev projekta treba preučiti 
možnosti za širitev razpoložljivih virov;

28. meni, da je raziskava o tehnološki 
izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem 
reaktorju ITER prvi korak k cilju 
komercialne in znanstvene uporabe te 
oblike energije, in poudarja, da je 
uresničitev tega cilja močno odvisna od 
dolgoročnega zagotavljanja finančnih 
sredstev za to raziskavo in da je za 
pospešitev projekta treba preučiti možnosti 
za širitev razpoložljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 107
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da je pridobivanje biogoriv 
deloma povzročilo zvišanje cen življenjskih 
potrebščin, vendar pa opustitev biogoriv ne 
bo rešila težav lakote v svetu niti vprašanja 
mobilnosti, združljive s podnebno politiko;

29. ugotavlja, da je pridobivanje biogoriv 
deloma povzročilo zvišanje cen hrane,
naraščanje izgube biotske raznovrstnosti 
in krčenje gozdov vendar pa opustitev 
biogoriv ne bo rešila težav lakote v svetu 
niti vprašanja mobilnosti, združljive s 
podnebno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da je pridobivanje biogoriv 
deloma povzročilo zvišanje cen 
življenjskih potrebščin, vendar pa
opustitev biogoriv ne bo rešila težav lakote 
v svetu niti vprašanja mobilnosti, 
združljive s podnebno politiko;

29. ugotavlja, da je pridobivanje biogoriv 
treba izvajati v okviru preverljivo 
trajnostnega procesa in da opustitev 
biogoriv ne bo rešila težav lakote v svetu 
niti vprašanja mobilnosti, združljive s 
podnebno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 109
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da je pridobivanje biogoriv 
deloma povzročilo zvišanje cen življenjskih 

29. ugotavlja, da ima določeno
pridobivanje biogoriv lahko negativen 
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potrebščin, vendar pa opustitev biogoriv ne 
bo rešila težav lakote v svetu niti 
vprašanja mobilnosti, združljive s 
podnebno politiko;

vpliv na cene hrane, vendar pa istočasno 
ugotavlja, da je biogoriva mogoče 
pridobivati odgovorno;

Or. en

Predlog spremembe 110
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. predlaga Komisiji, da ponovno 
razmisli o oblikovanju fiksne kvote za 
biogoriva in da namesto tega razvije 
prilagodljive scenarije, ki bi upoštevali 
tako povečano potrebo po obdelovalnem 
zemljišču za živila in krmo v kmetijstvu 
kot vprašanje o potrebi po uvozu biogoriv 
v EU, da bi se v prihodnosti izpolnile 
zahteve glede mobilnosti posameznikov in 
prevoza blaga;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. predlaga Komisiji, da ponovno razmisli 
o oblikovanju fiksne kvote za biogoriva in 
da namesto tega razvije prilagodljive 
scenarije, ki bi upoštevali tako povečano 
potrebo po obdelovalnem zemljišču za 
živila in krmo v kmetijstvu kot vprašanje o 
potrebi po uvozu biogoriv v EU, da bi se v 
prihodnosti izpolnile zahteve glede 

30. predlaga Komisiji, da opusti fiksno 
kvoto za biogoriva in da namesto tega 
razvije prilagodljive scenarije, ki bi 
upoštevali tako povečano potrebo po 
obdelovalnem zemljišču za živila in krmo 
v kmetijstvu;
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mobilnosti posameznikov in prevoza 
blaga;

Or. en

Predlog spremembe 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. predlaga Komisiji, da ponovno razmisli 
o oblikovanju fiksne kvote za biogoriva in 
da namesto tega razvije prilagodljive 
scenarije, ki bi upoštevali tako povečano 
potrebo po obdelovalnem zemljišču za 
živila in krmo v kmetijstvu kot vprašanje o 
potrebi po uvozu biogoriv v EU, da bi se v 
prihodnosti izpolnile zahteve glede 
mobilnosti posameznikov in prevoza blaga;

30. predlaga Komisiji, da razvije scenarije
o fiksnih kvotah za biogoriva, ki se 
uporabljajo v prevozu, v katerih bi 
upoštevali tako povečano potrebo po 
obdelovalnem zemljišču za živila in krmo 
v kmetijstvu in vpliv na vodne vire kot 
potrebo po uvozu biogoriv v EU, da bi se v 
prihodnosti izpolnile zahteve glede 
mobilnosti posameznikov in prevoza blaga;

Or. en

Predlog spremembe 113
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. predlaga Komisiji, da ponovno razmisli 
o oblikovanju fiksne kvote za biogoriva in 
da namesto tega razvije prilagodljive 
scenarije, ki bi upoštevali tako povečano 
potrebo po obdelovalnem zemljišču za 
živila in krmo v kmetijstvu kot vprašanje o 
potrebi po uvozu biogoriv v EU, da bi se v 
prihodnosti izpolnile zahteve glede 
mobilnosti posameznikov in prevoza 
blaga;

predlaga Komisiji, da ponovno razmisli o 
oblikovanju fiksne kvote za biogoriva in da 
namesto tega razvije prilagodljive politike, 
s katerimi bi bolje upoštevali kompleksno 
naravo pridobivanja biogoriv, vključno z 
emisijami toplogrednih plinov v celotnem 
ciklu in presojo posrednih učinkov;
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Or. en

Predlog spremembe 114
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je treba države v razvoju 
vključiti v dolgoročno strategijo razvoja in 
proizvodnje biogoriv, da bi se preučile 
možnosti ekonomskega načrtovanja in 
gospodarnosti, da bi odgovorili na 
vprašanje njihove okoljske trajnosti in 
nenazadnje, da bi omogočili družbeni 
razvoj in trajno povečanje prihodkov;

31. meni, da je treba države v razvoju 
vključiti v dolgoročno strategijo razvoja in 
proizvodnje biogoriv, da bi se preučile 
možnosti ekonomskega načrtovanja in 
gospodarnosti, da bi odgovorili na 
vprašanje njihove okoljske trajnosti, 
zagotovili zadostno proizvodnjo hrane in 
nenazadnje, da bi omogočili družbeni 
razvoj in trajno povečanje prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je treba države v razvoju 
vključiti v dolgoročno strategijo razvoja in 
proizvodnje biogoriv, da bi se preučile 
možnosti ekonomskega načrtovanja in 
gospodarnosti, da bi odgovorili na 
vprašanje njihove okoljske trajnosti in 
nenazadnje, da bi omogočili družbeni 
razvoj in trajno povečanje prihodkov;

31. meni, da je treba države v razvoju 
vključiti v dolgoročno strategijo razvoja in 
proizvodnje biogoriv, da bi se preučile 
možnosti ekonomskega načrtovanja in 
gospodarnosti, da bi odgovorili na 
vprašanje njihove okoljske trajnosti in 
nenazadnje, da bi omogočili družbeni 
razvoj in trajno povečanje prihodkov, ter 
tudi zagotovili, da bodo države v razvoju 
deležne usposabljanja, potrebnega za 
zagotavljanje zmožnosti upoštevanja 
trajnostnih meril EU;

Or. en
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Predlog spremembe 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo in države članice, da 
pospešijo raziskovanje in razvoj biogoriv 
druge generacije, jim zagotovijo potrebna 
finančna sredstva in jih povežejo z 
določenimi razvojnimi cilji za 
pridobivanje in uporabo biomase;

32. poziva Komisijo in države članice, da 
pospešijo raziskovanje in razvoj biogoriv 
druge generacije in jim zagotovijo 
potrebna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 117
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo in države članice, da 
pospešijo raziskovanje in razvoj biogoriv 
druge generacije, jim zagotovijo potrebna 
finančna sredstva in jih povežejo z 
določenimi razvojnimi cilji za pridobivanje 
in uporabo biomase;

32. poziva Komisijo in države članice, da 
pospešijo raziskovanje in razvoj naprednih 
biogoriv, jim zagotovijo potrebna finančna 
sredstva in jih povežejo z določenimi 
razvojnimi cilji za proizvodnjo 
bioenergije;

Or. en

Predlog spremembe 118
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poziva Komisijo in države članice, 
naj izkoristijo izkušnje, pridobljene pri 
razvoju meril trajnostnosti v EU, za 
aktivno spodbujanje razvoja globalnih 
standardov za biogoriva;

Or. en

Predlog spremembe 119
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč;

33. poziva Komisijo in države članice, naj 
se sporazumejo o zavezujočem cilju glede 
izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 
2020 za najmanj 20 %;

Or. en

Predlog spremembe 120
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč;

33. poziva Komisijo, naj Parlamentu in 
Svetu predloži zakonodajni predlog, s 
katerim bi cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 
postal obvezujoč;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč;

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in 
Svetu predlaga, da bi moral ta cilj postati 
obvezujoč;

Or. nl

Predlog spremembe 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč;

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in 
Svetu predlaga, da bi moral ta cilj postati 
obvezujoč na podlagi jasnih ukrepov v 
vsakem zadevnem sektorju, ki določajo 
konkretne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 

33. poziva Komisijo, da preuči 
neobvezujoči cilj 20-odstotne izboljšave 
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energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč;

energetske učinkovitosti do leta 2020 in po 
potrebi Svetu predlaga, da bi moral ta cilj 
postati obvezujoč; prav tako poudarja 
potrebo po preučitvi možnosti, da bi 
določili vmesne cilje izboljšanja; 

Or. en

Predlog spremembe 124
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
trajnostna pridelava biomase za svetovno 
proizvodnjo biogoriv na ravni, ki bo 
ustrezala zahtevam evropske okoljske 
zakonodaje in medsebojne skladnosti v 
okviru skupne kmetijske politike;

Or. de

Predlog spremembe 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva k obsežni kampanji obveščanja 
javnosti na lokalni ravni za izboljšanje 
decentralizirane energetske učinkovitosti, 
pri čemer bi lastnikom hiš in stanovanj 
omogočili toplotne slike s podatki o 
energetski učinkovitosti ter predloge za 
financiranja morebitnih ukrepov 
posodabljanja po zgledu mikrokreditov;

34. poziva k obsežni kampanji obveščanja 
javnosti na lokalni ravni za izboljšanje 
decentralizirane energetske učinkovitosti, 
pri čemer bi lastnikom hiš in stanovanj 
ponudili brezplačne nepristranske in 
obsežne energetske storitve, vključno z 
zagotavljanjem toplotnega slikanja in 
podatkov o energetski učinkovitosti 
njihove nepremičnine ter predlogov za 
financiranja morebitnih ukrepov 
posodabljanja po zgledu mikrokreditov;
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Or. en

Predlog spremembe 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva k obsežni kampanji obveščanja 
javnosti na lokalni ravni za izboljšanje 
decentralizirane energetske učinkovitosti, 
pri čemer bi lastnikom hiš in stanovanj 
omogočili toplotne slike s podatki o 
energetski učinkovitosti ter predloge za 
financiranja morebitnih ukrepov 
posodabljanja po zgledu mikrokreditov;

34. poziva k obsežni kampanji obveščanja 
javnosti na lokalni ravni za izboljšanje 
decentralizirane energetske učinkovitosti, 
pri čemer bi lastnikom hiš in stanovanj 
omogočili toplotno slikanje in podatke o 
energetski učinkovitosti njihove 
nepremičnine, s primeri iz vsakodnevnega 
življenja, ter predloge za financiranja 
morebitnih ukrepov posodabljanja po 
zgledu mikrokreditov ali subvencij; prav 
tako predlaga, da se zagotovijo vzpodbude 
za posodabljanje najemniških objektov s 
ciljem zmanjšanja rabe energije in, kadar 
je to primerno, davčne stopnje na dohodek 
iz dajanja v najem v skladu z 
investicijskimi stroški;

Or. en

Predlog spremembe 127
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poziva Komisijo in države članice, 
naj aktivno ukrepajo za osveščanje o 
pomenu informacijske in komunikacijske 
tehnologije za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, trajnostnega razvoja in 
kakovosti življenja državljanov EU;
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Or. en

Predlog spremembe 128
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. spodbuja jasno evropsko usklajevanje 
za širitev hkratne proizvodnje energije in 
toplote ter njene integracije v industrijske 
obrate, da bi zagotovili lokalne ali 
regionalne oporne točke v zvezi s 
podnebnimi ukrepi, pri čemer bi istočasno 
zagotovili izboljšanje učinkovitosti porabe 
energije;

36. spodbuja jasno evropsko usklajevanje 
za širitev hkratne proizvodnje električne 
energije in toplote ter njene integracije v 
industrijske obrate, da bi zagotovili lokalne 
ali regionalne oporne točke v zvezi s 
podnebnimi ukrepi, pri čemer bi istočasno 
zagotovili izboljšanje učinkovitosti porabe 
energije;

Or. sl

Predlog spremembe 129
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. spodbuja jasno evropsko usklajevanje 
za širitev hkratne proizvodnje energije in 
toplote ter njene integracije v industrijske 
obrate, da bi zagotovili lokalne ali 
regionalne oporne točke v zvezi s 
podnebnimi ukrepi, pri čemer bi istočasno 
zagotovili izboljšanje učinkovitosti porabe 
energije;

36. spodbuja jasno evropsko usklajevanje 
za širitev hkratne proizvodnje energije in 
toplote in soproizvodnje toplotne, 
električne in hladilne energije ter njune
integracije v industrijske obrate, da bi 
zagotovili lokalne ali regionalne oporne 
točke v zvezi s podnebnimi ukrepi, pri 
čemer bi istočasno zagotovili izboljšanje 
učinkovitosti porabe energije;

Or. en
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Predlog spremembe 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. predlaga, da bi države članice 
oblikovale pobude za modernizacijo, tako 
da bi zmanjšale davke na dodano vrednost 
na ukrepe modernizacije in pri tem 
uporabljeno opremo, tako da usmerjajo 
obdavčitev zemljišč ali posestev na 
energetsko učinkovitost stavb in tako da 
izdajajo certifikate energetske 
učinkovitosti;

37. poziva ECOFIN, naj uvede znižane 
stopnje DDV za blago in storitve, ki 
prispevajo k varčevanju z energijo; še 
posebej predlaga, da bi države članice 
oblikovale pobude za modernizacijo, tako 
da bi zmanjšale davke na dodano vrednost 
na ukrepe modernizacije in pri tem 
uporabljeno opremo, tako da usmerjajo 
obdavčitev zemljišč ali posestev na 
energetsko učinkovitost stavb in tako da v 
celoti izvajajo in spodbujajo energetsko 
certificiranje;

Or. en

Predlog spremembe 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva k zmanjšanju davčnih stopenj 
na prihodke od najemnin v skladu z 
naložbenimi stroški kot sistemu pobud za 
modernizacijo najetih zemljišč;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 132
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 38
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Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva k zmanjšanju davčnih stopenj na 
prihodke od najemnin v skladu z 
naložbenimi stroški kot sistemu pobud za 
modernizacijo najetih zemljišč;

38. poziva k zmanjšanju davčnih stopenj na 
prihodke od najemnin v skladu z naložbo v 
sisteme ogrevanja in oskrbe z električno 
energijo iz obnovljivih virov ter s 
povečanjem energetske učinkovitosti kot 
sistemu spodbud za modernizacijo 
najemniških objektov;

Or. en

Predlog spremembe 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. ugotavlja, da je glede na dolgo 
življenjsko dobo stavb najpomembneje 
zagotoviti, da bodo nove stavbe zgrajene 
po najvišjih možnih standardih za 
energetsko učinkovitost, da se obstoječe 
stavbe prilagodijo sodobnim standardom 
in da se v vseh novih ali obnovljenih 
zgradbah, kjer je potrebno ogrevanje in 
hlajenje, uporabijo minimalne ravni 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poziva zadevne lokalne oblasti in črtano
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strokovna združenja v državah članicah, 
da kot prvi možen korak v tej smeri in z 
uredbami o stavbah za energetsko 
učinkovitost novogradenj določijo merila 
energetske učinkovitosti za nove stavbe 
kot vodilo za arhitekte in gradbene 
inženirje;

Or. en

Predlog spremembe 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poziva zadevne lokalne oblasti in 
strokovna združenja v državah članicah, da 
kot prvi možen korak v tej smeri in z 
uredbami o stavbah za energetsko 
učinkovitost novogradenj določijo merila 
energetske učinkovitosti za nove stavbe 
kot vodilo za arhitekte in gradbene 
inženirje;

39. poziva k določitvi minimalnih 
standardov EU za energetsko učinkovitost
novih in obnovljenih zgradb; poziva 
zadevne lokalne oblasti in strokovna 
združenja v državah članicah, da v 
sodelovanju z arhitekti in gradbenimi 
inženirji določijo gradbene predpise in 
najboljše prakse za različne vrste zgradb, 
da bi tako zagotovili najvišjo energetsko 
učinkovitost novih in obnovljenih zgradb;

Or. en

Predlog spremembe 136
Riitta Myller

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poziva zadevne lokalne oblasti in 
strokovna združenja v državah članicah, da 
kot prvi možen korak v tej smeri in z 
uredbami o stavbah za energetsko
učinkovitost novogradenj določijo merila 

39. poziva zadevne lokalne oblasti in 
strokovna združenja v državah članicah, da 
kot prvi možen korak v tej smeri in z 
uredbami o stavbah za energetsko
učinkovitost novogradenj določijo merila 
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energetske učinkovitosti za nove stavbe kot 
vodilo za arhitekte in gradbene inženirje;

energetske učinkovitosti za nove stavbe kot 
vodilo za arhitekte in gradbene inženirje
ter da v tem okviru zagotovijo čist in zdrav 
zrak v notranjih prostorih;

Or. en

Predlog spremembe 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 39a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva Komisijo in države članice, 
naj aktivno podpirajo raziskave in 
tehnološki razvoj v zvezi s tehnologijami 
za razsvetljavo in inteligentnimi sistemi za 
razsvetljavo, tako da bo mogoče bolj 
aktivno spodbujati uvajanje energetsko 
učinkovitejše razsvetljave v notranjih in 
zunanjih javnih prostorih, s poudarkom 
na zelo učinkovitih diodah LED;

Or. en

Predlog spremembe 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 39a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva države članice, naj skupaj z 
ustreznimi lokalnimi organi in 
strokovnimi združenji vzpostavijo merila 
za energetsko učinkovitost, smernice in 
predpise za nove zgradbe in večja 
obnovitvena dela, ter poudarja odločilno 
vlogo oblasti pri spodbujanju vključevanja 
zahtev po energetski učinkovitosti v 
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predpise o javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 39b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39b. ugotavlja, da sta obnova in 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
visokih stanovanjskih blokov, zlasti v 
državah, kjer je večina stanovanj v takih 
blokih, najlažji način za varčevanje z 
energijo in zmanjševanje emisij CO2; 
poziva Komisijo, naj pregleda in poveča 
obstoječo 2 % omejitev strukturnih 
skladov za subvencije za obnovo 
stanovanjskih blokov;

Or. en

Predlog spremembe 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 39c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39c. ugotavlja, da bi moral biti dolgoročni 
cilj v gradbeništvu v Evropi neto nična 
poraba energije v novih stanovanjskih 
zgradbah do leta 2015 in v novih 
poslovnih in javnih zgradbah do leta 
2020, in meni, da bi bilo treba cilj na dolgi 
rok razširiti še na obnovljene zgradbe;

Or. en
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Predlog spremembe 141
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva Komisijo, da zahteve za 
energetsko učinkovitost za električno in 
elektronsko opremo vseh vrst vsakih pet let 
prilagodi razvoju na trgu, da posodobi 
obstoječe programe za označevanje ali 
opredelitve učinkovitosti in s tem prepreči 
sporočanje napačnih informacij 
potrošnikom;

40. poziva Komisijo, da zahteve za 
energetsko učinkovitost za električno in 
elektronsko opremo vseh vrst vsaj vsakih 
pet let prilagodi razvoju na trgu, upoštevaje 
načelo najboljšega ponudnika, da 
posodobi obstoječe programe za 
označevanje ali opredelitve učinkovitosti in 
s tem prepreči sporočanje napačnih 
informacij potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. poziva Komisijo, naj določi stroge 
cilje EU in vzpostavi integrirane 
industrijske politike, katerih namen bo 
zagotoviti dostop do trga in zagon 
energetsko učinkovitih tehnologij, 
vključno z razvojem skupnih tehnoloških 
ciljev (kot so pasivne hiše), večjo rabo 
strategij integrirane politike, kot so 
vodilni trgi in zelena javna naročila, ter 
podporne predpise za načrtovanje 
proizvodov in minimalne standarde;

Or. en
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Predlog spremembe 143
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. poziva države članice, naj pripravijo 
izčrpno politiko javnih naročil na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni za 
povečanje energetske učinkovitosti javnih 
zgradb in električnih naprav, ki se 
uporabljajo v javnih službah, in s tem 
postavijo vzor in spodbudijo večje 
povpraševanje po zelenih izdelkih in 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 144
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. poziva Komisijo, da v okviru pregleda 
direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov premisli o prepovedi funkcije v 
pripravljenosti pri novih napravah ter da 
bi morala samodejno izklapljanje in 
funkcija varčevanja energije postati 
obvezna tudi za naprave z velikimi 
motorji, industrijsko opremo in za stroje;

41. poziva Komisijo, države članice in 
evropsko industrijo, naj s kampanjami za 
povečanje javne ozaveščenosti spodbudijo 
uporabo inteligentnih naprav in uvajanje 
energetsko varčne industrijske opreme in 
strojev s samodejnim izklapljanjem;

Or. en

Predlog spremembe 145
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 41
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Predlog resolucije Predlog spremembe

41. poziva Komisijo, da v okviru pregleda
direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov premisli o prepovedi funkcije v 
pripravljenosti pri novih napravah ter da 
bi morala samodejno izklapljanje in 
funkcija varčevanja energije postati
obvezna tudi za naprave z velikimi motorji, 
industrijsko opremo in za stroje;

41. poziva Komisijo, da dosledno izvede 
prepoved naprav z velikimi izgubami v 
pripravljenosti in v okviru naslednjega 
koraka pri izvajanju direktive o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov premisli o 
sprejemu ukrepov, na podlagi katerih bi 
bile naprave obvezno opremljene s 
funkcijo izklapljanja in bi postala
samodejno izklapljanje in funkcija 
varčevanja energije obvezna tudi za 
naprave z velikimi motorji, industrijsko 
opremo in za stroje;

Or. de

Predlog spremembe 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. poziva Komisijo, da v okviru pregleda 
direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov premisli o prepovedi funkcije v 
pripravljenosti pri novih napravah ter da bi 
morala samodejno izklapljanje in funkcija 
varčevanja energije postati obvezna tudi za 
naprave z velikimi motorji, industrijsko 
opremo in za stroje;

41. poziva Komisijo, da v okviru pregleda 
direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov premisli o prepovedi funkcije v 
pripravljenosti pri novih napravah, 
vzpostavi minimalne standarde energetske 
učinkovitosti ter da bi morala samodejno 
izklapljanje in funkcija varčevanja energije 
postati obvezna tudi za naprave z velikimi 
motorji, industrijsko opremo in za stroje;

Or. en

Predlog spremembe 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. poziva k pravočasnemu in strogemu 
izvajanju zahtev iz leta 2006, ki se 
nanašajo na vgradnjo pametnih števcev0, 
da bi tako izboljšali ozaveščenost 
uporabnikov glede porabe električne 
energije in pomagali dobaviteljem 
električne energije pri učinkovitejšem 
upravljanju povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 148
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. poziva Evropsko investicijsko banko 
in njeno podrejeno družbo s tveganim 
kapitalom, Evropski investicijski sklad, 
naj razširita podporo za razvoj energetske 
učinkovitosti in obnovljive energije;

Or. en

Predlog spremembe 149
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja zadevne akterje, da mora tudi 
prevozni sektor upoštevati podnebne cilje 
EU, ki predvidevajo vsaj 20-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 glede 
na leto 1990 in hkrati 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti;

43. opozarja zadevne akterje, da mora tudi 
prevozni sektor upoštevati podnebne cilje 
EU, ki predvidevajo vsaj 20-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 oz. v 
primeru mednarodnega sporazuma za 
najmanj 30 % glede na leto 1990 in hkrati 
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20-odstotno povečanje energetske
učinkovitosti;

Or. nl

Predlog spremembe 150
Anders Wijkman

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. poziva Komisijo in države članice, 
naj postanejo energetska učinkovitost in 
obnovljivi viri energije prva prednostna 
naloga v okviru razvojnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa, 
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov, ter davek na CO2, kar lahko 
v javnih naročilih spodbujali z jasnimi 
prednostmi;

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvoj tehnologije vozil (okolju 
prijazna inovacija), povečana uporaba 
alternativnih virov energije za prevoz, 
oblikovanje distribucijskih omrežij za 
čista goriva, povečana uporaba 
alternativnih oblik za pogon, inteligentni 
sistemi upravljanja prometa, spremembe 
sloga vožnje in uporabe avtomobilov, 
izboljšana logistika, „zeleni koridorji“ in 
IKT za prevoz, davek na CO2 ter 
modernizacija javnega prevoza, da bi tako 
dosegli cilj ničnih emisij brez 
zanemarjanja povečanih potreb po 
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mobilnosti; poudarja, da bi lahko v javnih 
naročilih vse to spodbujali z jasnimi 
prednostmi

Or. en

Predlog spremembe 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa, 
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov, ter davek na CO2, kar lahko 
v javnih naročilih spodbujali z jasnimi 
prednostmi;

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvoj tehnologije vozil (okolju 
prijazna inovacija), oblikovanje 
distribucijskih omrežij za čista goriva, 
povečana uporaba alternativnih oblik za 
pogon, povečana uporaba alternativnih 
virov energije za prevoz, inteligentni 
sistemi upravljanja prometa, spremembe 
sloga vožnje in uporabe avtomobilov, 
davek na CO2 ter modernizacija javnega 
prevoza, da bi tako dosegli cilj ničnih 
emisij brez zanemarjanja povečanih 
potreb po mobilnosti kot vidika 
današnjega načina življenja; poudarja, da 
bi lahko v javnih naročilih vse to
spodbujali z jasnimi prednostmi

Or. en

Predlog spremembe 153
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
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vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa, 
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov, ter davek na CO2, kar lahko v 
javnih naročilih spodbujali z jasnimi 
prednostmi;

vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa, 
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov s ciljem povečanja povprečne 
hitrosti ob sočasnem znižanju najvišje 
hitrosti in moči vozila, ter davek na CO2, 
kar bi lahko v javnih naročilih spodbujali z 
jasnimi prednostmi;

Or. en

Predlog spremembe 154
Etelka Barsi-Pataky

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa,
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov, ter davek na CO2, kar lahko 
v javnih naročilih spodbujali z jasnimi 
prednostmi;

44. poziva k obsežnemu sklopu politik z 
vzajemnimi podpornimi ukrepi za 
trajnostno transportno politiko, ki bi jo 
sestavljali razvojna politika tehnologije 
vozil (okolju prijazna inovacija), povečana 
uporaba alternativnih oblik za pogon, 
inteligentni sistemi upravljanja prometa ter
spremembe sloga vožnje in uporabe 
avtomobilov, kar lahko v javnih naročilih 
spodbujali z jasnimi prednostmi;

Or. en

Predlog spremembe 155
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 45
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Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva, da je treba oblike prevoza 
vključiti v internalizacijo njihovih 
zunanjih stroškov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 156
Etelka Barsi-Pataky

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva, da je treba oblike prevoza 
vključiti v internalizacijo njihovih zunanjih 
stroškov;

45. meni, da je treba posebno prednost 
posvetiti uporabi načela „onesnaževalec 
plača“, in poziva, da je treba vse oblike 
prevoza vključiti v internalizacijo njihovih 
zunanjih stroškov; poudarja, da bo 
doseganje tega cilja zahtevalo ustrezno 
ekonomsko okolje, in zato poziva države 
članice, naj pregledajo zadevne davke in 
dajatve; 

Or. en

Predlog spremembe 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva, da je treba oblike prevoza 
vključiti v internalizacijo njihovih zunanjih 
stroškov;

45. poziva, da je treba vse oblike prevoza 
vključiti v internalizacijo njihovih zunanjih 
stroškov, pri tem pa upoštevati, da glede 
na globalno delitev dela sedanji trgovinski 
sistem povzroča zelo veliko povpraševanje 
po prevozu podobnih izdelkov, ki bi jih 
bilo mogoče brez težav proizvajati lokalno;
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Or. en

Predlog spremembe 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva, da je treba oblike prevoza 
vključiti v internalizacijo njihovih zunanjih 
stroškov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Predlog spremembe 159
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47a. poziva Komisijo in države članice, 
naj izkoristijo potencial sistemov za 
satelitsko navigacijo, da bi povečali 
energetsko učinkovitost v prometu z 
izboljšanjem upravljanja in organizacije 
prometnih tokov, zagotovili informacije o 
gibanju blaga in oseb v realnem času ter 
omogočili najboljšo izbiro poti in načinov 
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 160
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poudarja, da je nujno treba določiti 
srednjeročni cilj za emisije CO2 za 
avtomobile, ki ne bodo presegale 95 g;

Or. de

Predlog spremembe 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poudarja, da je železniški promet 
energetsko učinkovito prevozno sredstvo z 
nizkimi emisijami CO2, ki se lahko 
uporablja za logistiko tovornega prometa 
na dolge razdalje kot tudi vsakodnevni 
prevoz potnikov na kratke in srednje dolge 
razdalje; 

50. poudarja, da je železniški promet 
energetsko učinkovito prevozno sredstvo z 
nizkimi emisijami CO2, ki se lahko 
uporablja za logistiko tovornega prometa 
na dolge razdalje kot tudi vsakodnevni 
prevoz potnikov na kratke in srednje dolge 
razdalje, ter zahteva, da se morajo take 
prednosti odražati v merilih za 
dodeljevanje podpore regionalnih in 
strukturnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 162
Peter Liese

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poudarja, da je železniški promet 
energetsko učinkovito prevozno sredstvo z 
nizkimi emisijami CO2, ki se lahko 
uporablja za logistiko tovornega prometa 
na dolge razdalje kot tudi vsakodnevni 
prevoz potnikov na kratke in srednje dolge 

50. poudarja, da je železniški promet 
energetsko učinkovito prevozno sredstvo z 
nizkimi emisijami CO2, ki se lahko 
uporablja za logistiko tovornega prometa 
na dolge razdalje kot tudi vsakodnevni 
prevoz potnikov na kratke in srednje dolge 
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razdalje; razdalje; meni, da je treba sprejeti 
usmerjene ukrepe za zmanjšanje 
obremenitev uporabnikov železniškega 
prevoza, pri čemer se lahko kot vir 
finančnih sredstev uporabijo prihodki iz 
licitacij;

Or. de

Predlog spremembe 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropskih omrežij in poziva k 
čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, še zlasti tistih, ki so podnebju 
najbolj prijazni, vključno z „zelenimi 
koridorji“, ker so zelo pomembni za 
tovorni prevoz in trajnostno evropsko 
prometno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropskih omrežij in poziva k 
čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, še zlasti tistih, ki so podnebju 
najbolj prijazni, ker so zelo pomembni za 
tovorni prevoz in trajnostno evropsko 
prometno politiko;
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Or. en

Predlog spremembe 165
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

51. pozdravlja vzpostavitev in načrtovano 
razširitev vseevropskih omrežij v sosednje 
države in poziva k čimprejšnji sklenitvi 
prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 166
Etelka Barsi-Pataky

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropskih omrežij in poziva države 
članice k čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, ker so zelo pomembni za tovorni 
prevoz in trajnostno evropsko prometno
politiko;

Or. en

Predlog spremembe 167
Romana Jordan Cizelj

Predlog resolucije
Odstavek 51

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
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vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

vseevropskih omrežij in poziva k 
čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, ker so zelo pomembni za tovorni 
prevoz in trajnostno evropsko prometno 
politiko;

Or. sl

Predlog spremembe 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Predlog spremembe 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropske mreže in poziva k čimprejšnji 
sklenitvi prednostnih projektov, ker so zelo 
pomembni za tovorni prevoz in trajnostno 
evropsko prometno politiko;

51. pozdravlja vzpostavitev in razširitev 
vseevropskih železniških omrežij in poziva 
k čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, ker so zelo pomembni za tovorni 
prevoz in trajnostno evropsko prometno 
politiko;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 51 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

51a. poudarja pomembno vlogo celinskih 
plovnih poti pri prevozu blaga; poudarja 
okolju prijazno naravo tega sektorja in 
dejstvo, da ima še veliko prostih 
zmogljivosti za prevoz;

Or. nl

Predlog spremembe 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 51 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

51a. obžaluje, da se program 
vseevropskega energetskega omrežja 
(TEN-E) ni uporabil za zagotovitev 
potrebne infrastrukture za distribucijo 
alternativnih virov energije za promet 
(biogoriva, vodik, električna energija itd.) 
iz obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 172
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. obžaluje, da so se naložbe v železnice 
zadnje desetletje zmanjšale, kljub temu, da 
je v prometni politiki prevoz tovora nujno 

52. obžaluje, da so se naložbe v železnice 
zadnje desetletje zmanjšale, kljub 
možnostim, da se v interesu prometnega 
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treba preusmeriti na železniški promet; sektorja kot celote znaten del tovora 
preusmeri na železnico in celinske plovne
poti;

Or. nl

Predlog spremembe 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 
javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 
in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi in drugimi 
spodbudami spodbujajo spremembo pri 
izbiri vrste prevoza, in sicer javni prevoz 
namesto osebnih avtomobilov in okolju 
bolj prijazne oblike prevoza namesto 
cestnega prometa, ter da z bistvenimi 
naložbami v potrebno infrastrukturo 
občutno razširijo in izboljšajo splošne 
storitve in naredijo javni prevoz bolj 
privlačen; v vmesnem obdobju poziva k 
izboljšanju vključenosti 
zasebnega/individualnega prevoza v 
integrirano logistiko potnikov/tovora in 
javne/kolektivne sisteme prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 
javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi in drugimi 
spodbudami spodbujajo spremembo pri 
izbiri vrste prevoza, in sicer javni prevoz 



AM\746497SL.doc 83/97 PE414.179v01-00

SL

in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

namesto osebnih avtomobilov in okolju 
bolj prijazne oblike prevoza namesto 
cestnega prometa, ter da z bistvenimi 
naložbami v potrebno infrastrukturo 
občutno razširijo in izboljšajo splošne 
storitve in naredijo javni prevoz bolj 
privlačen; v vmesnem obdobju poziva k 
izboljšanju vključenosti 
zasebnega/individualnega prevoza v 
javne/kolektivne sisteme prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 175
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 
javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 
in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da z okrepljenimi raziskavami in 
inovacijami spodbujajo spremembo pri 
izbiri vrste prevoza, in sicer javni prevoz 
namesto osebnih avtomobilov in železniški 
promet namesto cestnega, ter da z 
bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

Or. en

Predlog spremembe 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi in drugimi 
spodbudami spodbujajo spremembo pri 
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javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 
in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

izbiri vrste prevoza, in sicer javni prevoz 
namesto osebnih avtomobilov in železniški 
promet namesto cestnega, ter da z 
bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo in 
izboljšajo splošne storitve in naredijo javni 
prevoz bolj privlačen; v vmesnem obdobju 
poziva k izboljšanju vključenosti 
zasebnega/individualnega prevoza v 
javne/kolektivne sisteme prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 177
Dirk Sterckx

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 
javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 
in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne;

53. poziva države članice in lokalne 
oblasti, da s cenovnimi ukrepi spodbujajo 
spremembo pri izbiri vrste prevoza, in sicer 
javni prevoz namesto osebnih avtomobilov 
in železniški promet namesto cestnega, ter 
da z bistvenimi naložbami v potrebno 
infrastrukturo občutno razširijo splošne 
storitve in jih naredijo bolj privlačne; je 
prepričan, da morajo biti naložbe v 
železniško infrastrukturo povezane z 
boljšimi železniškimi storitvami;

Or. nl

Predlog spremembe 178
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54a. poziva države članice, naj spodbujajo 
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somodalnost z uvajanjem prenosljivih 
registrskih tablic v skladu z obstoječo 
prakso, da bo za dolga potovanja 
državljanom bolj privlačna uporaba 
železnice in energetsko varčni avtomobili 
za lokalno uporabo na začetku in koncu 
potovanja;

Or. de

Predlog spremembe 179
Dirk Sterckx

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. podpira načrt Komisije, da bi skupaj z 
državami članicami oblikovala posebne 
pomorske avtoceste in s tem skrajšala 
pomorske poti ter povečala promet na 
evropskih pomorskih poteh;

56. podpira načrt Komisije, da bi skupaj z 
državami članicami oblikovala posebne 
pomorske avtoceste, in upa, da bo 
prihajajoči evropski pomorski prostor brez 
ovir spodbudil pomorski prevoz v Evropi
in povečal njegovo učinkovitost;

Or. nl

Predlog spremembe 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. podpira predlog Komisije, da bi zvišali 
pristaniške pristojbine in pristojbine 
sidranja na podlagi vrednosti izpušnih 
plinov ladij ter da bi bilo napajanje ladij v 
pristanišču omogočeno s kopnega 
namesto prek generatorja ladje;

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 181
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. meni, da se morajo ladjedelnice in 
ladjarji bolj intenzivneje posvetiti novim 
tehnologijam za izboljšanje učinkovitosti, 
kot so uporaba jadral, izkoriščanje 
odpadne toplote za pridobivanje električne 
energije, učinkovitejših motorjev, boljših 
profilov trupov in krmil, zagotavljanju 
natančnejših vremenskih napovedi, ki 
omogočajo prilagoditev poti in možnost 
manjše porabe goriva zaradi barve trupa;

58. meni, da se morajo ladjedelnice in 
ladjarji intenzivneje posvetiti novim 
tehnologijam za izboljšanje učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 182
Johannes Blokland

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. meni, da se morajo ladjedelnice in 
ladjarji bolj intenzivneje posvetiti novim 
tehnologijam za izboljšanje učinkovitosti, 
kot so uporaba jadral, izkoriščanje odpadne 
toplote za pridobivanje električne energije, 
učinkovitejših motorjev, boljših profilov 
trupov in krmil, zagotavljanju natančnejših 
vremenskih napovedi, ki omogočajo 
prilagoditev poti in možnost manjše porabe 
goriva zaradi barve trupa;

58. meni, da se morajo ladjedelnice in 
ladjarji intenzivneje posvetiti novim 
tehnologijam za izboljšanje učinkovitosti, 
kot so uporaba jadral, sistem vdolbine za 
zrak (Air Cavity System - ACS) 
izkoriščanje odpadne toplote za 
pridobivanje električne energije, 
učinkovitejših motorjev, boljših profilov 
trupov in krmil, zagotavljanju natančnejših 
vremenskih napovedi, ki omogočajo 
prilagoditev poti in možnost manjše porabe 
goriva zaradi barve trupa;

Or. nl
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Predlog spremembe 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva Mednarodno pomorsko 
organizacijo, da se znotraj pomorskega 
sektorja dogovori o cilju zmanjšanja in da 
določi najmanjše standarde za uporabo teh 
sodobnih tehnologij pri izgradnji novih 
ladij;

59. poziva Mednarodno pomorsko 
organizacijo, da se znotraj pomorskega 
sektorja dogovori o cilju zmanjšanja in da 
določi najmanjše standarde za uporabo teh 
sodobnih tehnologij pri izgradnji novih 
ladij; poziva Komisijo, naj določi cilj glede 
zmanjšanja emisij za pomorski prevoz, če 
bi bilo to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da je v letalskem sektorju 
potreben celovit pristop, ki bo letalsko 
industrijo, letalske linije in upravljavce 
letališč obvezal k skupnemu uresničevanju 
cilja zmanjšanja emisij do leta 2020, ne da 
bi pri tem dvomili o koristih trgovanja z 
emisijami kot instrumentu za večanje 
učinkovitosti;

60. meni, da je v letalskem sektorju 
potreben celovit pristop, ki bo letalsko 
industrijo, letalske linije in upravljavce 
letališč obvezal k skupnemu uresničevanju 
cilja zmanjšanja emisij do leta 2020;

Or. pl

Predlog spremembe 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 60
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Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da je v letalskem sektorju 
potreben celovit pristop, ki bo letalsko 
industrijo, letalske linije in upravljavce 
letališč obvezal k skupnemu uresničevanju 
cilja zmanjšanja emisij do leta 2020, ne da 
bi pri tem dvomili o koristih trgovanja z 
emisijami kot instrumentu za večanje 
učinkovitosti;

60. meni, da je v letalskem sektorju 
potreben celovit pristop, ki bo letalsko 
industrijo po celem svetu, letalske linije in 
upravljavce letališč obvezal k skupnemu 
uresničevanju cilja zmanjšanja emisij do 
leta 2020, ne da bi pri tem dvomili o 
koristih trgovanja z emisijami kot 
instrumentu za večanje učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 186
Rebecca Harms

Predlog resolucije
Odstavek 62 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

62a. poziva proizvajalce avtomobilov, naj 
preusmerijo svoj program k manjšim, 
lažjim in učinkovitejšim modelom, da 
bodo omogočili mobilnost posameznikov v 
okviru omejitev, ki jih zahtevajo podnebne 
spremembe in omejeni viri nafte;

Or. en

Predlog spremembe 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. poziva vse države članice in 
institucije EU, naj zagotovijo vso potrebno 
podporo raziskavam in razvoju naprednih 
okolju prijaznih prometnih tehnologij, kot 
so vodikova in električna, gorivne celice, 
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hibridni pogon ali napredna biogoriva;

Or. en

Predlog spremembe 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. poziva vse države članice in 
institucije EU, naj zagotovijo vso potrebno 
podporo raziskavam in razvoju naprednih 
okolju prijaznih prometnih tehnologij, kot 
so vodikova in električna, gorivne celice 
ali hibridni pogon;

Or. en

Predlog spremembe 189
Etelka Barsi-Pataky

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. poziva Evropsko unijo in njene 
države članice, naj sprejmejo podporni 
okvir za vodikovo tehnologijo, ki bo 
zagotovil pospešitev proizvodnje vozil na 
vodik; meni, da bi moral okvir 
obravnavati vprašanje povečanja 
proračunske pomoči EU za aplikacije na 
strani končne porabe vodika, pomoč držav 
članic za rabo vodika s finančnimi ukrepi, 
kot so davčne spodbude, in oblikovanje 
prvih trgov z nabavo vozil brez emisij v 
vladnih službah;

Or. en
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Predlog spremembe 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o kabotaži in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu;

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o kabotaži in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu; meni, da je uspešna in 
učinkovita prometna logistika na podlagi 
IKT in sistemov, kot je Galileo, ki se 
uporablja kot sestavni del prometnega 
sistema EU, ključna za trajnostno 
mobilnost v Evropi, za gospodarsko 
uspešnost in konkurenčnost, najboljšo 
rabo virov energije, ustvarjanje novih 
delovnih mest, varstvo okolja in boj proti 
podnebnim spremembam; poziva 
Komisijo, naj vključi logistični pristop in 
zelene koridorje v naslednji pregled 
strategije vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T);

Or. en

Predlog spremembe 191
Dirk Sterckx

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o kabotaži in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu;

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o omejitvah, ki še 
obstajajo glede kabotaže, in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu;
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Predlog spremembe 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o kabotaži in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu;

64. poziva Komisijo, da do leta 2010 
sestavi poročilo o kabotaži in drugih 
dejavnikih v Evropski uniji, ki privedejo do 
praznih voženj in izgub učinkovitosti na 
notranjem trgu; je prepričan, da je uspešna 
in učinkovita prometna logistika kot 
sestavni del prometnega sistema EU 
ključnega pomena za trajnostno 
mobilnost v Evropi, za gospodarsko 
uspešnost in konkurenčnost, najboljšo 
rabo virov energije, ustvarjanje novih 
delovnih mest, varstvo okolja in boj proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 64 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64a. poziva k razvoju in uporabi 
inteligentnih transportnih sistemov za 
obvladovanje prometa in za zmanjševanje 
prometnih zastojev;

Or. en
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Predlog spremembe 194
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi in dolgoročne podnebne 
spremembe ogrožajo kulturne spomenike 
in kulturne krajine v Evropi;

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi in dolgoročne podnebne 
spremembe ogrožajo kulturne spomenike 
in kulturne krajine v Evropi, in poziva 
države članice, naj pripravijo na evropski 
ravni poenoten seznam evropskih območij 
kulturne dediščine, ki jih ogrožajo 
podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 195
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi in dolgoročne podnebne 
spremembe ogrožajo kulturne spomenike 
in kulturne krajine v Evropi;

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi, dolgoročne podnebne 
spremembe in neusklajeno človekovo 
poseganje ogrožajo kulturne spomenike in 
kulturne krajine v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 196
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi in dolgoročne podnebne 

65. izraža zaskrbljenost, ker izjemni 
vremenski pojavi in dolgoročne podnebne 
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spremembe ogrožajo kulturne spomenike 
in kulturne krajine v Evropi;

spremembe ogrožajo kulturne spomenike 
in kulturne krajine (npr. ledenike) v 
Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 197
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. poziva države članice, da sestavijo 
enoten seznam kulturnih spomenikov, ki 
jih ogrožajo podnebne spremembe, 
usklajen na ravni EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 198
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. poziva države članice in regije, da v 
sezonskih turističnih območjih, odvisnih od 
podnebja, kjer ni drugih pravih možnosti za 
ponudbe, sprejmejo celovite ukrepe za 
prilagajanje in preprečevanje – kot so 
zagotavljanje oskrbe z vodo, zaščita pred 
gozdnimi požari, izboljšanje obalne zaščite 
– za izražanje gospodarskega pomena 
turizma in potrebnih infrastruktur za 
delovna mesta in prihodke ter za 
odpravljanje velike gospodarske škode v 
celotni vrednostni verigi;

67. poziva države članice in regije, da v 
sezonskih turističnih območjih, odvisnih od 
podnebja, kjer ni drugih pravih možnosti za 
ponudbe, sprejmejo celovite ukrepe za 
prilagajanje in preprečevanje – kot so 
zagotavljanje oskrbe z vodo, zaščita pred 
gozdnimi požari, previdnostni ukrepi za 
preprečevanje taljenja ledenikov, 
izboljšanje obalne zaščite – za izražanje 
gospodarskega pomena turizma in 
potrebnih infrastruktur za delovna mesta in 
prihodke ter za odpravljanje velike 
gospodarske škode v celotni vrednostni 
verigi;
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Predlog spremembe 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. poziva države članice in regije, da v 
sezonskih turističnih območjih, odvisnih od 
podnebja, kjer ni drugih pravih možnosti za 
ponudbe, sprejmejo celovite ukrepe za 
prilagajanje in preprečevanje – kot so 
zagotavljanje oskrbe z vodo, zaščita pred 
gozdnimi požari, izboljšanje obalne zaščite 
– za izražanje gospodarskega pomena 
turizma in potrebnih infrastruktur za 
delovna mesta in prihodke ter za 
odpravljanje velike gospodarske škode v 
celotni vrednostni verigi;

67. poziva Komisijo, države članice in 
regije, da v sezonskih turističnih območjih, 
odvisnih od podnebja, kjer ni drugih pravih 
možnosti za ponudbe, sprejmejo celovite 
ukrepe za prilagajanje in preprečevanje –
kot so zagotavljanje oskrbe z vodo, zaščita 
pred gozdnimi požari, izboljšanje obalne 
zaščite – za izražanje gospodarskega 
pomena turizma in potrebnih infrastruktur 
za delovna mesta in prihodke ter za 
odpravljanje velike gospodarske škode v 
celotni vrednostni verigi;

Or. en

Predlog spremembe 200
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. meni, da je treba upoštevati tudi 
turizem na obrobnih območjih in na 
otokih, ker lahko na njihov 
najpomembnejši vir dohodka vplivajo 
višje cene letalskih prevozov, ki so 
posledica vključitve letalstva v sistem EU 
za trgovanje z emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 201
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da je v nekaterih regijah 
nadaljnja rast turizma gospodarsko 
smiselna in okoljsko opravičljiva samo, če 
so učinki podnebnih sprememb, kot je 
resno pomanjkanje vode ali snega, 
upoštevani na lokalni ravni pri 
obravnavanju prihodnjega razvoja;

68. meni, da je v nekaterih regijah 
nadaljnja rast turizma gospodarsko 
smiselna in okoljsko opravičljiva samo, če 
so učinki podnebnih sprememb, kot je 
resno pomanjkanje vode ali snega ali 
izginotje ledenikov, upoštevani na lokalni 
ravni pri obravnavanju prihodnjega 
razvoja;

Or. de

Predlog spremembe 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poziva industrijski sektor, da skupaj z 
lokalnimi oblastmi in gospodarskimi 
združenji delujejo na celovitih strategijah 
za zmanjševanje emisij in izboljšanje 
energetske učinkovitosti sektorja, zlasti kar 
zadeva prevoz in prenočišče, ter da 
načrtujejo ukrepe za varovanje turističnih 
znamenitosti pred izjemnimi vremenskimi 
pojavi;

69. poziva industrijski sektor, da skupaj z 
lokalnimi oblastmi in gospodarskimi 
združenji delujejo na celovitih strategijah 
za zmanjševanje emisij in izboljšanje 
energetske učinkovitosti sektorja, zlasti kar 
zadeva prevoz in prenočišče, ter da 
načrtujejo ukrepe za spodbujanje 
ekoturizma in varovanje turističnih 
znamenitosti pred izjemnimi vremenskimi 
pojavi;

Or. en
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Predlog spremembe 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 69 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

69a. meni, da bi moral biti razvoj turizma 
trajnosten in bi moral varovati okolje;

Or. en

Predlog spremembe 204
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 69 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

69a. priporoča razvoj bolj ekoloških vrst 
turizma, kot so športni turizem ali 
kulturni turizem, in poudarja, da bi 
morale biti najboljše turistične destinacije 
tiste, ki spoštujejo in varujejo okolje;

Or. en

Predlog spremembe 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 69 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

69a. priporoča razvoj bolj ekoloških vrst 
turizma, kot so družbeni turizem, športni 
turizem ali kulturni turizem, in poudarja, 
da bi morale biti najboljše turistične 
destinacije tiste, ki spoštujejo in varujejo 
okolje;
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