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 Politične smernice

Predlog spremembe 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. opozarja na prej navedeno resolucijo z 
21. maja 2008, zlasti na dejstvo, da mora 
biti cilj vseh prizadevanj za omejitev 
emisij omejitev povečanja globalne 
temperature pod 2°C, saj bi že takšna 
raven segrevanja znatno vplivala na našo 
družbo in način življenja posameznika ter 
bi znatno spremenila ekosisteme in vodne 
vire; je resno zaskrbljen, ker imajo 
podnebne spremembe po mnogih 
nedavnih znanstvenih poročilih hitrejše in 
hujše škodljive posledice, kot se je 
domnevalo prej; zato poziva Komisijo, naj 
tesno spremlja in analizira najnovejša 
znanstvena odkritja, da bi lahko ocenila 
zlasti, ali bo s ciljem EU 2°C še vedno 
mogoče doseči namen preprečevanja 
nevarnih podnebnih sprememb;

 Or. en

Predlog spremembe 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 10

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se človeška družba, kar zadeva 
ogroženost sistemov, ki omogočajo 
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življenje, sooča z dvojnim izzivom, ki ga 
pomenijo podnebne spremembe in 
prekomerna uporaba ter uničenje mnogih 
najpomembnejših ekosistemov; ker je med 
podnebnim sistemom in ekosistemi mnogo 
medsebojnih povezav, zlasti sposobnost 
oceanov in kopenskih ekosistemov, da 
zadržijo ogljik, in ker se je s podnebnimi 
spremembami mogoče učinkovito spopasti 
samo, če so ekosistemi zdravi,

Or. en

Predlog spremembe 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 11, 12, 13, 14, 15, 16

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zlasti opozarja, da je treba pri boju proti 
podnebnim spremembam določiti cilje ter 
poudarja določitev 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 v 
skladu s priporočili iz četrtega poročila o 
oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah, ki so vključena v balijski 
načrt, poudarja pomen določitve
srednjeročnega cilja zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za 25 do 40 % do leta 
2020, pa tudi dolgoročnega cilja 
zmanjševanja emisij za najmanj 80 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990, ob 
ohranitvi osredotočenosti na omejitev 
naraščanja povprečne globalne temperature 
za 2°C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnijo, ter tako doseči 50 % verjetnosti, 
da bo ta cilj dosežen;

Or. en

Predlog spremembe 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 24, 206, 207, 208, 211, 
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212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, zadnji stavek predloga spremembe 328, deloma 
351 in 352, izvorne odstavke 70, 71, 72 (sistem EU za trgovanje z emisijami) in predlog 
spremembe 160 (CO2 iz osebnih vozil)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja na svoje stališče [datum 
sprejetja na plenarnem zasedanju] o 
„energetskem in podnebnem paketu“ v 
okviru zakonodajnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 24, 206, 207, 208, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, zadnji stavek predloga spremembe 328, deloma 
351 in 352, izvorne odstavke 70, 71, 72 (sistem EU za trgovanje z emisijami) in predlog 
spremembe 160 (CO2 iz osebnih vozil)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker skupaj s Svetom preučuje 
predloge za zakonodajo, katere namen je 
določiti podnebne obveznosti EU, 

Or. en

Predlog spremembe 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 31

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker lizbonska pogodba izrecno določa 
cilje in pristojnosti Unije na področju 
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podnebnih sprememb in bo, če bo 
ratificirana, okrepila vlogo Evropske 
unije pri spodbujanju trajnostnega 
razvoja in boja proti podnebnim 
spremembam,

Or. en

Predlog spremembe 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 7 (deloma), 8 (deloma), 30

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. se strinja, 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; v zvezi s tem poudarja, 
da bo spoprijem s podnebnimi 
spremembami povzročil družbene 
spremembe, ki bodo pripomogle k 
ustvarjanju novih delovnih mest in 
industrijskih panog, boju proti odvisnosti 
od uvoza fosilnih goriv in zagotovitvi 
socialnih koristi za državljane; poleg tega 
je prepričan, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko uspešen le, če se v 
proces v celoti pritegnejo državljani, ki so 
zaščiteni v obdobju prehoda na 
gospodarstvo, nevtralno z vidika izpustov 
ogljika;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 9, 28, 418, 419, 420, 422, 
423, 342

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker razpoložljiva finančna sredstva za 
prilagoditvene ukrepe v državah v razvoju 
nikakor ne zadoščajo in bi jih bilo treba 
znatno povečati,

O. ker so prizadevanja za ublažitev in 
prilagoditev najvažnejša; ker nosijo 
industrializirane države zgodovinsko 
odgovornost za podnebne spremembe; ker 
so države v razvoju malo prispevale k 
podnebnim spremembam, vendar so jih te 
najbolj prizadele; ker razpoložljiva 
finančna sredstva za boj proti podnebnim 
spremembam v državah v razvoju ne 
zadoščajo in bi jih bilo treba znatno 
povečati,

Or. en

 Mednarodna razsežnost: obdobje po letu 2012, …

Predlog spremembe 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 36, 38

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 
prevzele vodilno vlogo pri zmanjšanju 
svojih domačih emisij države 
industrializiranega sveta, države v razvoju 
pa bi se v skladu z balijskim akcijskim 
načrtom ravno tako obvezale, da bodo na 
nacionalni ravni sprejele ustrezne ukrepe 
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za ublažitev v okviru trajnostnega razvoja, 
ki jih bodo podprli in omogočali 
tehnologija, financiranje in izgradnja 
zmogljivosti iz industrializiranih držav na 
izmerljiv in preverljiv način, o katerem je 
mogoče poročati;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 41, 42, 43, 44, 45

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, da 
vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in 
u k r e p e  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 
u k r e p e  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, javne oblasti in 
nevladne organizacije v zadevnih državah 
ali regijah; poudarja, da je treba sprostiti 
dodatna sredstva za pomoč državam v 
razvoju pri spoprijemu z izzivom 
podnebnih sprememb in da morajo biti 
nastajajoče pobude v zvezi s tem formalno 
povezane s procesom okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
in doseganjem razvojnih ciljev tisočletja; 
pozdravlja zagon globalnega zavezništva o 
podnebnih spremembah s strani EU za 
podporo prilagoditvi na podnebne 
spremembe v revnih državah v razvoju, ki 
so najobčutljivejše za podnebne 
spremembe, ter v zvezi s tem opozarja na 
svojo resolucijo z 21. oktobra 20081;

Or. en
                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2008)0491.



AM\755663SL.doc 9/20 PE415.349v03-00

SL

 Energija

Predlog spremembe 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 57

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 skupno energetsko 
politiko znotraj EU in pri zunanjih 
odnosih, da bi zagotovili visoko raven 
zanesljivosti z energetsko oskrbo, ki bo 
izpolnjevala pogoje trajnosti, učinkovitosti 
virov in podnebne nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 61, 62, 71, 72, 73

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva EU in države članice, naj 
zagotovijo:
– razvoj evropske infrastrukture za prevoz 
energije (vključno s tako imenovanim 
super omrežjem) in naložbe vanjo, ki so 
potrebne za zagotavljanje raznolikosti 
virov energije za EU;
– stalne raziskave in razvoj pilotnih 
projektov v zvezi s tehnologijo, povezano z 
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informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, decentralizirano proizvodnjo 
in drugim novim tehnološkim razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 78, 79, 80, 81

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 EU, države članice in 
gospodarstvenike:

– da vlagajo v infrastrukturo, omrežja in 
mreže za proizvodnjo, prevoz in
shranjevanje sončne energije in vodika;
– 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
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Predlog spremembe 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 87, 86, 88, 89

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

Or. en

 Biogoriva

Predlog spremembe 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 107, 108, 109

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 lahko nekatere vrste 
proizvodnje biogoriv vplivajo na cene
hrane, izgubo biotske raznovrstnosti in 
krčenje gozdov, ter hkrati ugotavlja, da je 
treba biogoriva proizvajati odgovorno in v 
preverljivem trajnostnem postopku;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 113, 111, 112 (deloma)

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 ponovno razmisli 
o oblikovanju fiksne kvote za biogoriva in 
da razvije prilagodljive politike, ki bi 
upoštevale kompleksnost proizvodnje 
biogoriv, vključno z življenjskim ciklom 
emisij toplogrednih plinov in presojo vseh 
pomembnih neposrednih vplivov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 86, 114, 115

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 jim zagotovili 
zadostno razpoložljivost in proizvodnjo 
hrane, da bi odgovorili na vprašanje 
njihove okoljske trajnosti in nenazadnje, da 
bi omogočili družbeni razvoj in trajno 
povečanje prihodkov ter zagotovili, da 
države v razvoju dobijo potrebno 
usposabljanje, da bi lahko dosegle 
trajnostna merila EU;

Or. en
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 Energetska učinkovitost

Predlog spremembe 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 119, 120, 121, 122, 123

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 predlaga 
obvezujoči 20-odstotni cilj za energetsko 
učinkovitost do leta 2020 in predlogu 
priloži konkretne vmesne cilje 
zmanjševanja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 134 in 138 (deloma)

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 zadevne lokalne oblasti in 
strokovna združenja v državah članicah, da 
z uredbami o stavbah za energetsko 
učinkovitost novogradenj določijo merila, 
smernice in nacionalno zakonodajo ali 
upravne odločbe za energetsko 
učinkovitost za nove stavbe in večja 
prenovitvena dela;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 138, 143, 336, 376, 463, 
452

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poudarja, da je treba merila o 
minimalni energetski učinkovitosti 
vključiti v obsežno javno politiko javnih 
naročil za javne stavbe in storitve na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni kot 
sredstvo za spodbujanje inovacij v novih 
tehnologijah in zagotavljanje njihovega 
dostopa na trg;

Or. en
 Mobilnost in logistika

Predlog spremembe 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 163, 164, 165

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 
vseevropske prometne mreže (TEN-T) v 
EU in sosednjih državah ter poziva k 
čimprejšnji sklenitvi prednostnih 
projektov, zlasti tistih, ki so najbolj 
podnebju prijazni, ker so zelo pomembni 
za tovorni prevoz in trajnostno evropsko 
prometno politiko;

Or. en

 Kmetijstvo in živinoreja
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Predlog spremembe 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 247, 248, 249

Predlog resolucije
Odstavek 84 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

84a. ugotavlja, da pridelava žit in soje kot 
živalske krme povzroča velik del emisij 
toplogrednih plinov; opozarja na poročilo 
z naslovom „Dolga senca živine” 
(Livestock’s Long Shadow), ki ga je izdala 
Organizacija Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo novembra 2006, v 
katerem je navedeno, da je živinorejska 
industrija odgovorna za 18 % vseh 
svetovnih emisij toplogrednih plinov; 
meni, da je treba spodbujati prehod od 
intenzivne živinoreje k ekstenzivnim 
trajnostnim sistemom, zmanjšati pa je 
treba tudi skupno porabo mesa, zlasti v 
industrializiranih državah; 

Or. en

Predlog spremembe 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 251, 252, 253

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. poziva k pregledu mlečnih in mesnih 
proizvodov in po potrebi izboljšanju 
prehranjevalnega razmerja za 
zmanjševanje nastajanja metana v vampu 
prežvekovalcev, ne da bi pri tem omejili 
produktivnost;

85. poziva k pregledu mlečnih in mesnih 
proizvodov in po potrebi izboljšanju 
prehranjevalnega razmerja, da se zmanjša 
nastajanje metana v vampu 
prežvekovalcev; poziva, naj se za vse 
ukrepe za krmljenje in rejo v 
živinorejskem sektorju zahteva ocena 
vpliva na zdravje in dobro počutje živali, 
in naj se taki ukrepi ne sprejmejo, če bi 
imeli kakršne koli škodljive vplive na 
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zadevne živali;

Or. en

 Varovanje tal

Predlog spremembe 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 271 in 273

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. poziva države članice, da uveljavijo 
politiko varovanja tal s primernimi 
metodami obdelave tal, ki upoštevajo 
pomen organskih snovi v tleh za njihovo 
rodnost, sposobnost zadrževanja vode in 
sposobnost vezave ogljika;

95. poziva države članice in Komisijo, da 
uveljavijo politiko varovanja tal s 
primernimi metodami obdelave tal, ki 
upoštevajo pomen organskih snovi v tleh 
za njihovo rodnost, sposobnost zadrževanja 
vode in sposobnost vezave ogljika, ter 
pretehtajo možnost za uporabo biooglja;

Or. en

 Zdravje

Predlog spremembe 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 315 in 317 

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. ugotavlja, da lahko mogoči ukrepi 
vključujejo izboljšanje pripravljenosti na 
naravne katastrofe, javnih zdravstvenih 
storitev in načrtovanja v primeru izrednih 
razmer, podporo ukrepom za spodbujanje 
zdravja v vseh sektorjih, pa tudi ukrepe za 
krepitev ozaveščenosti, kot na primer 

116. ugotavlja, da lahko mogoči ukrepi 
vključujejo zbiranje in ocenjevanje 
pomembnih podatkov o učinkih 
podnebnih sprememb na zdravje ljudi, 
izboljšanje pripravljenosti na naravne 
katastrofe, javnih zdravstvenih storitev in 
načrtovanja v primeru izrednih razmer, 
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razširjanje informacij o novih grožnjah za 
zdravje, opozoril in konkretnih nasvetov o 
izogibanju izpostavljenosti;

podporo ukrepom za spodbujanje zdravja v 
vseh sektorjih, pa tudi ukrepe za krepitev 
ozaveščenosti, kot na primer razširjanje 
informacij o novih grožnjah za zdravje, 
opozoril in konkretnih nasvetov o 
izogibanju izpostavljenosti zlasti boleznim, 
ki jih prenašajo žuželke, ter vročinskim 
valovom;

Or. en

Predlog spremembe 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 305, 306, 522, 523, 525, 
526

Predlog resolucije
Uvodna izjava CA

Predlog resolucije Predlog spremembe

CA. ker priprava in krepitev sistemov 
zdravstva ter ustrezni preventivni ukrepi
lahko zajezijo številne posledice podnebnih 
sprememb za zdravje,

CA. ker priprava in krepitev sistemov 
zdravstva z ustreznimi preventivnimi 
ukrepi lahko zajezijo številne posledice 
podnebnih sprememb za zdravje, o katerih 
poroča na primer Svetovna zdravstvena 
organizacija, posebno pozornost pa je 
treba posvetiti širjenju tropskih bolezni in 
nameniti kampanje za obveščanje 
ranljivim skupinam, kot so nosečnice, 
novorojenčki, otroci in starostniki,

Or. en

 Napredne tehnologije

Predlog spremembe 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 331, 333, 351

Predlog resolucije
Odstavek 125
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Predlog resolucije Predlog spremembe

125. poziva k ustanovitvi evropskega 
sklada za podnebje ali podobnega sklada v 
državah članicah, ki bi se napajal iz 
iztržkov avkcij sistema trgovanja z 
emisijami, ter vidi v tem priložnost za 
oblikovanje kapitala za financiranje 
prihodnje podnebne politike, katere 
posamezne ukrepe in naložbene potrebe je 
mogoče danes le pogojno načrtovati;

125. poziva k ustanovitvi evropskega 
sklada za podnebje in/ali podobnega sklada 
v državah članicah ter vidi v tem priložnost 
za oblikovanje kapitala za financiranje 
prihodnje podnebne politike, katere 
posamezne ukrepe, naložbene potrebe in 
solidarnost je mogoče danes le pogojno 
načrtovati;

Or. en

 2050 – prihodnost se začenja danes

Predlog spremembe 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 370 in 371

Predlog resolucije
Odstavek 146 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

146a. poziva k pripravi načrta za boj proti 
podnebnim spremembam za obdobje od 
2009 do 2014, ki naj se izvaja na naslednji 
način:
(a) na ravni EU naj Komisija in države 
članice:
– vodijo razprave na lokalni in globalni 
ravni o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za 
boj proti podnebnim spremembam;
– razvijajo, financirajo in uvedejo 
vseevropsko nadomrežje, ki bo dostopno 
za vse vrste ponudnikov električne 
energije;
– spodbujajo in financirajo učinkovito 
trajnostno prometno infrastrukturo za 
zmanjšanje emisij ogljika, vključno z 
vodikovo tehnologijo in naložbami v 
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železnice za visoke hitrosti;
– razvijajo nove komunikacijske strategije 
za izobraževanje in spodbujanje 
državljanov k zmanjševanju emisij na 
dostopen način, kot je razvoj informiranja 
o vsebnosti ogljika v izdelkih in storitvah;
– razvijajo ustrezne zakonodajne 
instrumente za spodbujanje  vseh 
industrijskih sektorjev v boju proti 
podnebnim spremembam, najprej z 
zahtevo po preglednosti emisij ogljika;
– vzpostavijo tesnejše povezave med 
lizbonsko agendo, socialno agendo in 
politikami glede podnebnih sprememb;
(b) na lokalni in regionalni ravni je treba 
spodbujati in izmenjevati zglede najboljše 
prakse, zlasti o:
– ukrepih za energetsko učinkovitost, 
namenjenih preprečevanju pomanjkanja 
energije s ciljem doseči neto nično porabo 
energije v zasebnih, komercialnih in 
javnih zgradbah;
– recikliranju in ponovni uporabi 
odpadkov, na primer z razvojem 
infrastrukture za zbirna mesta,
– razvoju infrastrukture za osebna vozila z
majhnimi emisijami, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, ter uvedbi 
spodbud za razvoj vozil brez emisij za 
javni promet;
– spodbujanju bolj trajnostne mobilnosti v 
mestih in na podeželju;
– sprejetju in izvajanju ukrepov za 
prilagajanje podnebnim spremembam;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 389, 390 in izvorno 
uvodno izjavo A

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je ohranitev ustvarjanja naloga, ki 
se prenaša z ene generacije na drugo,

A. ker je ohranitev narave in človeštva
naloga, ki se prenaša z ene generacije na 
drugo,

Or. en


