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Predlog spremembe 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da imata povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo 
bistveno vlogo v trajnostnem energetskem 
sistemu, zato ju je treba obravnavati kot 
temelja podnebne in energetske politike 
EU; poudarja, da sta energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo 
stroškovno najbolj učinkovita načina za 
zmanjšanje obremenjujočega uvoza 
energije, povečanje evropske 
konkurenčnosti, zmanjšanje stroškov 
energije, povečanje deleža obnovljivih 
virov energije v končni porabi energije, 
zmanjšanje učinkov na zdravje ter 
ustvarjanje lokalnih in stabilnih delovnih 
mest, ob tem pa omogočata, da se lažje in 
ceneje zmanjšajo emisije toplogrednih 
plinov v vseh gospodarskih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 403
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; dodaja, da ima 
sektor energetske učinkovitosti ogromen 
potencial za zmanjšanje porabe energije v 
Evropi, ki še zdaleč ni izkoriščen; 
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poudarja, da prostovoljna zaveza držav 
članic EU doslej še ni obrodila nobenih 
zadovoljivih rezultatov; zato poziva 
Komisijo, naj spremeni smer ter pripravi 
ambiciozen in zavezujoč vseevropski cilj 
glede energetske učinkovitosti za leto 2030 
in poveča naložbe v energetsko 
učinkovitost;

Or. de

Predlog spremembe 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; meni, da bi bil 
priporočljiv cilj glede energetske 
učinkovitosti, ki bi bil opredeljen glede na 
energijsko intenzivnost ter bi upošteval 
potencial vseh gospodarskih sektorjev in 
gospodarske razmere; ta cilj ne bi smel 
privesti do določitve absolutne zgornje 
meje porabe energije, temveč bi moral 
spodbujati konkurenčnost in trajnostno 
rast; se strinja s Komisijo, da bi bilo treba 
vsako nadaljnje zakonodajno ukrepanje 
glede energetske učinkovitosti na evropski 
ravni obravnavati v okviru pregleda 
direktive o energetski učinkovitosti in 
pregleda učinkovitosti njenih orodij;

Or. en

Predlog spremembe 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; opozarja, da je 
učinkovita raba energije ključna za 
gospodarsko produktivnost in zato 
bistvenega pomena za učinkovitost in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva; 
poudarja, da imata energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo 
potencial, da občutno zmanjšata odvisnost 
Evrope od uvoza fosilnih goriv in 
posledično njen trgovinski primanjkljaj; 
zagovarja dejstvo, da zmanjšanje porabe 
energije z ukrepi učinkovite rabe omogoča 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
povečanje energetske učinkovitosti ter 
posledično doseganje višjih ciljev glede 
emisij toplogrednih plinov brez dodatnih
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 406
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; zato poudarja, da so 
izboljšave energetske učinkovitosti 
potrebne za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov tako v sektorjih, ki so 
vključeni v sistem EU za trgovanje z 
emisijami, kot v tistih, ki niso; zato poziva 
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k zavezujočemu cilju EU glede energetske 
učinkovitosti, ki temelji na porabi 
primarne energije za stavbe in energijski 
intenzivnosti na podlagi ocene primarne 
energije za industrijo glede na potenciale 
posameznih gospodarskih sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 407
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja ter da je doseganje 
ciljev za leto 2020 predpogoj za nadaljnji 
napredek na tem področju; zato predlaga, 
da države članice okrepijo prizadevanja za 
celovito izvajanje direktive o energetski 
učinkovitosti ter da se kampanje 
ozaveščanja in energetska učinkovitost 
vključijo v nacionalne učne načrte v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 408
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; poziva države 
članice, naj si prizadevajo za ambiciozno 
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izvajanje direktive o energetski 
učinkovitosti, da na trgu toplote dosežejo 
potencial za uporabo nestalnih virov 
energije in razvoj energije iz obnovljivih 
virov v krajih in mestih; 

Or. fr

Predlog spremembe 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; meni, da bi se 
morali pri premiku k boljši politiki na 
področju energetske učinkovitosti 
osredotočiti na celotno verigo oskrbe z 
energijo in povpraševanja po njej, 
vključno s pretvorbo, prenosom, 
distribucijo in dobavo, skupaj s potrošnjo 
industrije, stavb in gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 410
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo v 
sektorjih, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, pomagala ohraniti 
vire in izboljšati mednarodno 
konkurenčnost ter zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v EU, vendar pri tem 
ne smeta omejevati možnosti industrije, da 
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raste in vlaga v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 411
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta izboljšana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sistema, zagotavljanju 
trajnostne rasti in ustvarjanju delovnih 
mest; poudarja, kako pomemben je 
zavezujoč cilj glede energetske 
učinkovitosti za uresničevanje splošnega 
cilja EU; poudarja, da je energetska 
učinkovitost stroškovno najučinkovitejši 
način za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov;

Or. en

Predlog spremembe 412
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; poudarja, da bi 
morala biti energetska učinkovitost 
izhodiščna točka za okvir politike za leto 
2030, saj je – poleg tega, da prinaša 
gospodarske, socialne in okoljske koristi 
prenehanja razsipanja z energijo –
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pameten in stroškovno učinkovit način za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;

Or. es

Predlog spremembe 413
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da imata energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja; zato poziva 
Komisijo, naj razmisli o zavezujočem cilju 
glede varčevanja z energijo, da zagotovi 
skladne in medsebojno dopolnjujoče se 
politike znotraj okvira za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 414
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana 
učinkovitost v procesu pretvorbe energije, 
vključno s primarno energijo iz fosilnih 
virov, in zmanjšanje porabe energije imela 
bistveno vlogo v energetskem sektorju z 
nizkimi emisijami;

Or. pl

Predlog spremembe 415
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja ter da lahko 
dolgoročno gledano pomagata izboljšati 
konkurenčnost evropskega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 416
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo z 
zagotavljanjem večjih in cenejših znižanj 
emisij toplogrednih plinov imela bistveno 
vlogo pri dekarbonizaciji energetskega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 417
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri omejevanju emisij 
toplogrednih plinov;

Or. fr
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Predlog spremembe 418
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska
učinkovitost in varčevanje z energijo imela
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bo zavezujoč cilj za 
energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo imel bistveno vlogo pri
zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo 
in dekarbonizaciji energetskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri zmanjšanju emisij
energetskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 420
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja, zato bi ju bilo treba 
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obravnavati prednostno;

Or. en

Predlog spremembe 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji
celotnega gospodarstva Unije;

Or. en

Predlog spremembe 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta povečana energetska 
učinkovitost in varčevanje z energijo imela
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

6. poudarja, da bodo povečana energetska 
učinkovitost, zmanjšana energijska 
intenzivnost in varčevanje z energijo imeli
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji 
energetskega sektorja;

Or. de

Predlog spremembe 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU; pozdravlja 
prihajajoči pregled direktive o energetski 
učinkovitosti leta 2014, v sklopu katerega 
se bodo pojasnili najboljši načini za 
doseganje energetske učinkovitosti po letu 
2020; pozdravlja raziskavo, ki jo je za ta 
namen za Evropsko komisijo in nemško 
ministrstvo za okolje pripravil inštitut 
Fraunhofer ISI; izpostavlja zaključke te 
analize, v katerih je navedeno, da lahko 
Evropa do leta 2030 stroškovno 
učinkovito in z obstoječo tehnologijo 
zmanjša porabo energije za 40 % glede na 
leto 2005; poudarja zlasti ugotovitev, da 
imajo največji potencial glede energetske 
učinkovitosti še vedno stavbe (61 %) in 
promet (41 %), ki niso vključeni v sistem 
EU za trgovanje z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. priznava, da EU ob upoštevanju 
trenutnih politik ne bo dosegla ciljev glede 
učinkovitosti za leto 2020; opozarja na 
obljube Komisije, da bo določila 
zavezujoče cilje glede energetske 
učinkovitosti za leto 2020 in dodatne 
ukrepe za države članice, če oziroma ko 
vsota njihovih posameznih ciljev ne bo 
dosegla 20-odsotnega cilja EU; opozarja, 
da morajo biti cilji za leto 2030 zasnovani 
kot mejniki za daljšo vizijo do leta 2050, 
da se upoštevajo dolgoročni naložbeni 
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cikli; poziva Evropski svet, naj cilje glede 
energetske učinkovitosti za leti 2020 in 
2030 določi kot temelj za trajnostno 
energetsko in podnebno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 425
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi se morali pri premiku k 
boljši politiki na področju energetske 
učinkovitosti osredotočiti na celotno 
verigo oskrbe z energijo in povpraševanja 
po njej, vključno s pretvorbo, prenosom, 
distribucijo in dobavo, skupaj s potrošnjo 
industrije, stavb in gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 426
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja velik potencial tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
lahko pomagajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in paradoksalno 
ugotavlja, da je javnih in zasebnih naložb 
na tem področju občutno premalo; 

Or. fr

Predlog spremembe 427
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da je energetska učinkovitost 
ob pravilnem izvajanju stroškovno 
učinkovit način, da EU doseže svoje 
dolgoročne cilje na področju varčevanja z 
energijo, podnebnih sprememb ter 
ekonomske varnosti in zanesljive oskrbe z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 428
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj izboljša 
energetske napovedi glede na posebne ne-
gospodarske gonilne sile za izboljšave 
energetske učinkovitosti in koristi 
varčevanja z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 429
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj izvajajo 
ukrepe iz Direktive 2010/31/EU o 
energetski učinkovitosti stavb;
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Or. ro

Predlog spremembe 430
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev 
iz člena 9 Direktive 2010/31/EU o 
energetski učinkovitosti stavb; države 
članice morajo zagotoviti, da bodo do 
31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj 
nič-energijske in da bodo po 
31. decembru 2018 nove stavbe, ki so v 
rabi in lasti javnih organov, skoraj nič-
energijske; države članice morajo tudi 
pripraviti nacionalne načrte za povečanje 
števila skoraj nič-energijskih stavb;

Or. ro

Predlog spremembe 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da samo en cilj glede emisij 
toplogrednih plinov, dosežen v glavnem 
prek sistema za trgovanje z emisijami, ne 
bo izkoristil velikega potenciala 
energetske učinkovitosti v sektorjih, ki 
niso v tem sistemu, večina prizadevanj za 
dekarbonizacijo do leta 2030 pa bo 
zagotovljena v sektorjih, vključenih v ta 
sistem, po višji ceni, kot bi bilo treba; 
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ugotavlja, da številne ovire pri 
izboljševanju energetske učinkovitosti 
niso finančne narave in jih sistem za 
trgovanje z emisijami ne more odpraviti 
znotraj enega samega cilja glede emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 432
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj pravočasno 
in v celoti izvajajo direktivo o energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. ugotavlja, da EU potrebuje celovit 
okvir politike za leto 2030, ki spodbuja 
naložbe v sektorje, ki niso vključeni v 
sistem za trgovanje z emisijami in so 
odgovorni za 60 % emisij toplogrednih 
plinov v EU, ter njihovo dolgoročno 
dekarbonizacijo; poudarja, da sektorji, ki 
niso vključeni v sistem za trgovanje z 
emisijami, lahko dejansko zmanjšajo 
prizadevanja, potrebna na drugih 
področjih gospodarstva EU, ter obenem 
omogočijo, da se postavijo ambicioznejši 
cilji glede emisij toplogrednih plinov brez 
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dodatnih stroškov; poziva Komisijo in 
države članice, naj poleg cilja glede emisij 
toplogrednih plinov določijo še cilj glede 
energetske učinkovitosti za sektorje, ki 
niso vključeni v sistem za trgovanje z 
emisijami; ugotavlja, da to ne bi vplivalo 
na zgornjo mejo sistema za trgovanje z 
emisijami ter bi zagotovilo, da sektorja 
grajenega okolja (stanovanjske in 
poslovne stavbe) in prometa bolj sodelujta 
pri zahtevnih dejavnostih za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 6 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6d. poudarja, da bi moralo biti zmanjšanje 
porabe energije v stavbah osrednji 
element dolgoročne politike EU za 
energetsko učinkovitost, saj prenova 
obstoječih stavb pomeni ogromen 
potencial za stroškovno učinkovit 
prihranek energije; poudarja, da je treba
povečati sedanjo hitrost in kakovost 
prenove stavb, da bi EU lahko do leta 
2050 zmanjšala porabo energije 
obstoječih stavb za 80 % v primerjavi z 
letom 2010;

Or. en

Predlog spremembe 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 6 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6e. ugotavlja, da bi sektorski cilj glede 
energetske učinkovitosti za stavbe 
spodbudil potrebno prenovo stavbnega 
fonda in tako zagotovil, da se izkoristi 
ogromen vir energije, ki ga predstavlja; 
priznava, da je večina ovir na tem 
področju pravnih, upravnih in finančnih, 
ne tehnoloških, ter da preoblikovanje trga 
terja svoj čas in bo v veliki meri odvisno 
od dolgoročnih ciljev in vmesnih ciljev za 
leta 2020, 2030 in 2040, da se do leta 2050 
celoten stavbni fond skoraj popolnoma 
približa ničelni stopnji porabe;

Or. en

Predlog spremembe 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in 
spremljanje napredka, ki bi lahko 
pripomogli k oblikovanju doslednejšega 
pristopa EU k energetski učinkovitosti; 
meni, da so potrebna večja prizadevanja, 
da bi industrijskim panogam EU 
pomagali dodatno zmanjšati njihovo 
energijsko intenzivnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; s tem v zvezi 
poziva k temu, da se energetska 
učinkovitost izrazi kot poraba energije na 
enoto BDP (energijska intenzivnost); 
ugotavlja, da energijska intenzivnost glede 
na gospodarske rezultate že desetletja 
upada tudi brez političnih ukrepov; meni, 
da so potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

Or. de

Predlog spremembe 438
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. ima resne zadržke glede metodologije za 
izračun in spremljanje napredka v zvezi z 
energetsko učinkovitostjo, ki je prispevala 
k temu, da so v direktivo o energetski 
učinkovitosti vključeni le okvirni cilji; 
zato poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

Or. en
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Predlog spremembe 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; poziva Komisijo, 
naj izboljša energetske napovedi glede na 
posebne ne-gospodarske gonilne sile za 
izboljšave energetske učinkovitosti in 
koristi varčevanja z energijo; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi vsem 
sektorjem gospodarstva EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo porabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 440
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun napredka in
poročanje o njem, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da je 
pomembno, da se ohrani ravnovesje med 
energijsko intenzivnostjo in 
konkurenčnostjo v evropskem 
gospodarstvu in industriji;

Or. bg
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Predlog spremembe 441
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko
intenzivnost ob upoštevanju proizvodnih 
stroškov in tveganja selitve virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 442
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 443
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj si prizadeva za
razvoj boljših metod in orodij za izračun in 
spremljanje napredka, ki bi lahko 
pripomogli k oblikovanju doslednejšega in 
preglednejšega pristopa EU k energetski 
učinkovitosti; meni tudi, da so potrebna 
večja prizadevanja, da bi industrijskim 
panogam EU pomagali dodatno zmanjšati 
njihovo energijsko intenzivnost in 
izboljšati njihovo konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 444
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da je lahko 
energetska učinkovitost pomembna 
gonilna sila za vede o materialih in da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko
intenzivnost;

Or. en
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Predlog spremembe 445
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega in 
preglednejšega pristopa EU k energetski 
učinkovitosti; meni, da so potrebna večja 
prizadevanja, da bi industrijskim panogam 
EU pomagali dodatno zmanjšati njihovo 
energijsko intenzivnost, zlasti z energetsko 
učinkovitostjo in lastno proizvodnjo 
toplotne in električne energije;

Or. es

Predlog spremembe 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost, zlasti z lastno proizvodnjo 
toplotne in električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 447
Bendt Bendtsen
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše 
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost in obenem izboljšati njihovo 
splošno konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 448
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše
metode in orodja za izračun in spremljanje 
napredka, ki bi lahko pripomogli k 
oblikovanju doslednejšega pristopa EU k 
energetski učinkovitosti; meni, da so 
potrebna večja prizadevanja, da bi 
industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

7. poziva Komisijo, naj razvije učinkovite 
in pregledne metode in orodja za izračun 
in spremljanje napredka, ki bi lahko 
pripomogli k oblikovanju doslednejšega 
pristopa EU k energetski učinkovitosti;
meni, da so potrebna večja prizadevanja, 
da bi industrijskim panogam EU pomagali 
dodatno zmanjšati njihovo energijsko 
intenzivnost;

Or. fr

Predlog spremembe 449
Gaston Franco

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

7a. poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
celovit okvir podnebne in energetske 
politike, ki v celoti vključuje sektorja 
ogrevanja in hlajenja v preoblikovanje 
evropskega energetskega sistema; poleg 
tega poziva Komisijo in države članice, 
naj podpirajo razvoj lokalne 
infrastrukture za ogrevanje in hlajenje ter 
razpoložljivih rešitev za ogrevanje in 
hlajenje na osnovi obnovljivih virov, ki 
lahko skupaj z ukrepi učinkovite rabe 
energije povečajo zanesljivost oskrbe tako, 
da zmanjšajo rabo primarne energije in 
emisije toplogrednih plinov ter obenem 
ohranjajo stroške energije cenovno 
dostopne za evropske državljane in 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko komisijo, naj v celoti 
vključi sektorja ogrevanja in hlajenja v 
preoblikovanje evropskega energetskega 
sistema; poleg tega poziva Komisijo in 
države članice, naj podpirajo razvoj 
lokalne infrastrukture za ogrevanje in 
hlajenje ter razpoložljivih rešitev za 
ogrevanje in hlajenje na osnovi 
obnovljivih virov; meni, da lahko lokalno 
ogrevanje in hlajenje skupaj z ukrepi 
učinkovite rabe energije poveča 
zanesljivost oskrbe tako, da zmanjša rabo 
energije in emisije toplogrednih plinov ter 
obenem ohranja stroške energije cenovno 
dostopne za potrošnike in podjetja;
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Or. en

Predlog spremembe 451
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da imajo raziskovalni in 
razvojni programi pomembno vlogo v 
energetski in podnebni politiki, ne samo 
zaradi razvoja in predstavitve novih 
tehnologij, temveč tudi zaradi povečanja 
učinkovitosti obstoječih tehnologij, ki 
lahko znižajo stroške zmanjševanja emisij 
ogljika; ti programi bodo tudi spodbujali 
ukrepe za zmanjševanje porabe energije, 
ki bodo potrošnikom znižali položnice za 
energijo in povečali konkurenčnost 
evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 452
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. čeprav sta energetska učinkovitost in 
varčevanje z energijo že uzakonjena z 
nedavno objavljeno direktivo, ugotavlja, 
da se rezultati ne dosegajo tako hitro, kot 
je bilo prvotno predvideno, kar dokazuje, 
da izvajanje in doseganje ciljev direktive 
ni enostavno;

Or. en
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Predlog spremembe 453
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. se strinja s Komisijo, da bi bilo treba 
vsako nadaljnje zakonodajno ukrepanje 
glede energetske učinkovitosti na evropski 
ravni obravnavati glede na pregled 
direktive o energetski učinkovitosti in 
pregled učinkovitosti njenih orodij;

Or. en

Predlog spremembe 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti 
svojo glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema 
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje, 
da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 455
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskih sprememb;
opozarja, da je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

Or. bg

Predlog spremembe 456
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov ter zagotoviti 
predvidljivost in cenovni signal, ki sta 
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vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

potrebna za usmerjanje naložb v ta 
namen;

Or. fr

Predlog spremembe 457
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema 
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje,
da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada;

Or. en

Predlog spremembe 458
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU

8. meni, da je sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU
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moral biti sposoben najbolje izpolniti
svojo glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

dokazal, da izpolnjuje svojo glavno 
nalogo, tj. zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov na stroškovno učinkovit način, in
se učinkovito odziva na obdobja 
gospodarskega upada in rasti; obžaluje, da 
velja za vir vladnih prihodkov; opozarja, 
da je glavni cilj sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov, ne pa zagotoviti zadostne spodbude 
za vlagatelje, da bi vlagali v nizkoogljične 
tehnologije, saj bi bilo slednje treba 
obravnavati zgolj kot sekundarni cilj in ne 
kot osnovo za ocenjevanje, ali sistem 
deluje, kot je bilo predvideno;

Or. en

Predlog spremembe 459
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema 
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje, 
da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti;

Or. pt
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Predlog spremembe 460
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti 
svojo glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. opozarja, da je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

Or. de

Predlog spremembe 461
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti glavni instrument za 
spodbujanje zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov in se učinkovito 
odzivati na obdobja gospodarskega upada 
in rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema 
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje, 
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vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

Or. en

Predlog spremembe 462
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti, ali pa bi ga bilo treba nadomestiti z 
alternativnimi ukrepi; opozarja, da je 
glavni cilj sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov, ne pa zagotoviti zadostne spodbude
za vlagatelje, da bi vlagali v nizkoogljične 
tehnologije, saj bi bilo slednje treba 
obravnavati zgolj kot sekundarni cilj in ne 
kot osnovo za ocenjevanje, ali sistem 
deluje, kot je bilo predvideno;

Or. de

Predlog spremembe 463
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti 
svojo glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. opozarja, da je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, pa tudi zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije doma;

Or. en

Predlog spremembe 464
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben bolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, na način, ki upošteva 
vse elemente trga, vključno s kmetijstvom
in aktivnim upravljanjem gozdov, in
učinkovito odzivati se na obdobja 
gospodarskega upada in rasti; opozarja, da 
je glavni cilj pravičnega sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije
nekaterih toplogrednih plinov, zlasti CO2, 
in ne le zagotoviti zadostne spodbude za 
vlagatelje, da bi vlagali v nizkoogljične 
tehnologije; razumeti bi ga bilo treba kot 
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metodo postopnega razvoja v smeri
učinkovitega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ter ne kot orodje gospodarstva 
za krčenje gozdov po celem svetu in 
zmanjševanje potenciala proizvodnje 
hrane;

Or. pl

Predlog spremembe 465
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno; vztraja, da je treba zaradi 
različnih načinov, kako sistem za 
trgovanje z emisijami vpliva na 
proizvodno industrijo in energetsko 
gospodarstvo, ter zaradi preprečevanja 
selitve virov CO2 ta sektorja v okviru 
sistema za trgovanje z emisijami v 
prihodnosti obravnavati drugače; 
predlaga, da se preuči, ali je tovrsten 
sistem mogoče uporabiti samo za 
proizvajalce električne energije;

Or. de

(Osrednja težave sistema za trgovanje z emisijami so različni načini, kako vpliva na 
proizvodno industrijo in elektrogospodarstvo (glej polemično razpravo o odložitvi). To je 
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mogoče rešiti tako, da se sektorja obravnavata ločeno (na primer z različnimi poteki 
zmanjševanja). Države članice trenutno niso obvezane, da prihodke iz sistema za trgovanje z 
emisijami uporabljajo samo za energetske, podnebne in okoljske ukrepe. Bistveno je, da se to 

odpravi, da se zmanjšajo številna bremena, ki jih nosi industrija, ter spodbudijo raziskave, 
razvoj in inovacije v nizkoogljičnem sektorju.)

Predlog spremembe 466
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema 
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje, 
da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov na stroškovno 
učinkovit način; poudarja, da lahko 
trenutna nizka cena ogljika v naslednjem 
desetletju privede do gospodarsko 
neučinkovitega povečanja uporabe 
premoga in naložb, ki bodo onemogočale 
opustitev oskrbe z energijo, ki povzroča 
veliko emisij;

Or. en

Predlog spremembe 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
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moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

moral biti glavni instrument za 
zmanjšanje emisij iz industrije in
energetike na stroškovno učinkovit način 
in se učinkovito odzivati na obdobja 
gospodarskega upada in rasti; opozarja, da 
je glavni cilj sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov, ne pa zagotoviti zadostne spodbude 
za vlagatelje, da bi vlagali v tehnologije z 
nizkimi emisijami, saj bi bilo slednje treba 
obravnavati zgolj kot sekundarni cilj in ne 
kot osnovo za ocenjevanje, ali sistem 
deluje, kot je bilo predvideno;

Or. en

Predlog spremembe 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti glavni instrument za 
zmanjšanje emisij iz industrije in 
energetike na stroškovno učinkovit način 
in biti sposoben učinkovito odzivati se na 
obdobja gospodarskega upada in rasti;
opozarja, da je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

Or. en
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Predlog spremembe 469
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno; meni, da ni primerno, da se 
reforma sistema za trgovanje z emisijami 
opravi v obdobju 2013–2020, in poudarja, 
da so sektorji, ki so vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, na pravi poti, da do 
leta 2020 dosežejo cilj 21-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
glede na leto 2005; poudarja, da ukrepi, ki 
zvišujejo ceno ogljika na kratki rok, le 
malo vplivajo na zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov ter ogrožajo rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
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podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben izpolniti eno izmed 
svojih glavnih nalog, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na gospodarska nihanja; opozarja, da
sta glavna cilja sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in zagotoviti zadostne spodbude za 
vlagatelje, da bi vlagali v nizkoogljične 
tehnologije; poudarja, da je zaradi 
precejšnjega presežka pravic znotraj 
sistema EU za trgovanje z emisijami cena 
ogljika precej nižja od prvotno 
pričakovane; poziva k nujni strukturni 
reformi sistema za trgovanje z emisijami, 
ki naj se zaključi leta 2014, da bi tako 
obravnavali trenutni presežek pravic in 
neprožnost sistema;

Or. en

Predlog spremembe 471
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; čeprav je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, opozarja, da je 
njegova vloga tudi, da na trg pošilja 
ustrezne signale in spodbuja naložbe v 
nizkoogljične tehnologije, kot je navedeno 
v uvodni izjavi 8 Direktive 2009/29 o 
sistemu za trgovanje z emisijami;
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Or. en

Predlog spremembe 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi 
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. stroškovno in 
gospodarsko učinkovito zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov skladno z ravnmi 
zmanjševanja, ki so znanstveno dokazano 
potrebne, da bi se izognili nevarnim 
podnebnim spremembam; opozarja, da je 
glavni cilj sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in spodbujati tehnologije, ki 
pospešujejo prehod na podnebju prijazno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 473
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo 
glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati

8. poudarja, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral najbolje izpolniti svojo glavno 
nalogo, tj. zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov, in se učinkovito odzivati na 
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se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU 
za trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti 
zadostne spodbude za vlagatelje, da bi
vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi 
bilo slednje treba obravnavati zgolj kot 
sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

obdobja gospodarskega upada in rasti;
opozarja, da je glavni cilj sistema EU za 
trgovanje z emisijami zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov; meni, da bi sistem za 
trgovanje z emisijami moral dopolnjevati 
zavezujoč cilj glede obnovljivih virov 
energije, da se naložbe usmerijo in se 
omogočijo ustrezna zagotovila za 
doseganje ciljev EU glede dekarbonizacije 
za leto 2050;

Or. es

Predlog spremembe 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z 
emisijami kot eden od temeljev 
podnebnega in energetskega svežnja EU 
moral biti sposoben najbolje izpolniti 
svojo glavno nalogo, tj. zmanjšati emisije
toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati 
se na obdobja gospodarskega upada in 
rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema
EU za trgovanje z emisijami zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, ne pa 
zagotoviti zadostne spodbude za vlagatelje,
da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, 
saj bi bilo slednje treba obravnavati zgolj 
kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za 
ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

8. meni, da je sistem EU za trgovanje z 
emisijami trenutno glavni instrument za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
industriji in spodbujanje naložb v 
nizkoogljične tehnologije; zato meni, da
so potrebne strukturne izboljšave sistema 
za trgovanje z emisijami, da se poveča 
njegova zmožnost učinkovitega odzivanja 
na gospodarske vzpone in padce ter da se 
z dolgoročno predvidljivim in zanesljivim 
sistemom vlagateljem povrne gotovost;

Or. en

Predlog spremembe 475
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
predloge za strukturno reformo sistema za 
trgovanje z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 476
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj zaradi hitrega 
vključevanja obnovljivih virov energije 
pripravi tudi predloge za osrednji trg, ki bi 
obsegal države članice, ki so naklonjene 
povezovanju in so pripravljene hitro 
sodelovati pri skupni proizvodnji, 
distribuciji in uporabi električne energije;

Or. de

Predlog spremembe 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. priznava, da – če naj bo sistem EU za 
trgovanje z emisijami resnično likviden 
trg in če naj deluje stroškovno in 
gospodarsko učinkovito – cene pravic ni 
mogoče predvidevati, saj jo določata tržni 
sili ponudbe in povpraševanja;

Or. en
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Predlog spremembe 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja sporočilo Komisije o 
oblikovanju notranjega trga električne 
energije in čim boljšem izkoriščanju 
državnih posredovanj; se strinja s 
Komisijo, da je na evropski ravni mogoče 
zmanjšati ali odpraviti potrebo po 
državnih posredovanjih na regionalni, 
nacionalni ali lokalni ravni; zato poziva 
Komisijo, naj si še naprej prizadeva za 
zmanjševanje državnih posredovanj na 
notranjem trgu električne energije;

Or. de

Predlog spremembe 479
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja potrebo po temeljiti reformi 
sistema za trgovanja z emisijami, ki bi 
morala vključevati:
1) mehanizem za prilagajanje ponudbe, 
zasnovan tako, da zagotavlja odziv 
ponudbe v primeru padca povpraševanja 
in obratno;
2) uskladitev faktorja linearnega 
zmanjševanja s ciljem za leto 2030, 
opredeljenim v tem poročilu, da se 
stroškovno učinkovito doseže cilj glede 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
za leto 2050, in sicer za 80–95 % glede na 
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leto 1990;
3) pregled določb glede selitve virov CO2, 
da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji 
za vse industrijske panoge z veliko porabo 
električne energije, na katere vplivajo 
posredni stroški sistema EU za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opominja Komisijo, da jo je Parlament 
že pozval k čimprejšnjemu predlaganju 
zakonodaje, ki bi prilagodila zahtevo za 
linearno letno zmanjševanje, ki trenutno 
znaša 1,74 %, da bi dosegli cilj glede 
zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. kljub temu meni, da sistem za 
trgovanje z emisijami trenutno ne deluje 
tako, kot bi moral, in da je zaradi presežka 
pravic do emisije toplogrednih plinov 
znotraj njega, ki je v začetku leta 2013 
znašal skoraj dve milijardi, cena ogljika 
občutno prenizka, da bi povzročila 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
sprožila naložbe v trajnostne tehnologije; 
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poudarja, da je treba kratkoročno gledano 
presežek pravic, ki trenutno čakajo na 
dražbo, trajno odpisati; vendar meni, da 
so na dolgi rok potrebne strukturne 
reforme, da se zmanjšajo emisije in 
spodbuja trajnostni razvoj, Komisija in 
države članice pa bi morale razmisliti o 
sistemih, kot sta davek na ogljik ali 
najvišje dovoljeno število ton emisij CO2
na kWh;

Or. en

Predlog spremembe 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da mora podnebna politika 
v vsakem primeru zadostno ščititi 
industrijske panoge, ki so podvržene 
selitvi virov CO2; poziva, da se 
industrijskim obratom, ki so zelo 
podvrženi selitvi virov CO2 in CO2 
proizvajajo „učinkovito“ (merilo 
uspešnosti), pravice v celoti dodelijo 
brezplačno brez nadaljnjih odbitkov;

Or. de

Predlog spremembe 483
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
je v začetku leta 2013 presežek pravic do 
emisije v sistemu za trgovanje z emisijami 
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znašal dve milijardi, zato poziva Komisijo, 
naj predlaga trajne strukturne ukrepe, 
vključno s takojšnjim trajnim odpisom 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 484
Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da bi bilo treba v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami in odločbi o 
porazdelitvi prizadevanj takoj prepovedati 
uporabo mednarodnih nadomestil iz 
nedodatnih in očitno škodljivih vrst 
projektov; te vrste projektov vključujejo 
projekte v zvezi z industrijskimi plini, 
velike projekte na področju električne 
energije, vključno s premogom, in vse 
projekte skupnega izvajanja v okviru 
pristopa 1;
poziva, da bi bilo treba uvesti oceno o 
preprečevanju škode, s katero se prekinejo 
projekti, ki omogočajo nadomestila, če 
obstajajo dokazi glede kršitve človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
je v začetku leta 2013 presežek pravic do 
emisij ogljika znašal skoraj dve milijardi, 
kar je dvakrat več kot v začetku leta 2012, 
to povečanje pa je zlasti posledica 
rekordne uporabe mednarodnih 
nadomestil; meni, da uporaba 
mednarodnih nadomestil ogroža 
podnebne cilje EU in ovira domača 
prizadevanja za zmanjševanje; poudarja, 
da se mednarodna nadomestila po letu 
2020 ne bi smela več uporabljati;

Or. en

Predlog spremembe 486
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da se politike o podnebnih 
spremembah ne morejo zanašati samo na 
tržne mehanizme, in opozarja, da je 
bistvenega pomena, da se opravi 
dolgoročna strukturna reforma sistema 
EU za trgovanje z emisijami, ki je 
trenutno eden od mehanizmov za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
se doseže cilj glede zmanjšanja emisij CO2
za leto 2050; poudarja, da se glede na 
veljavni faktor linearnega zmanjševanja 
EU giblje po krivulji, ki vodi do znižanja 
zgornje meje sistema za trgovanje z 
emisijami za samo 70 %, kar ni v skladu z 
dolgoročnim ciljem od 80 do 95-
odstotnega zmanjšanja glede na leto 1990;

Or. en
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Predlog spremembe 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da energetsko intenzivne 
sektorje, kot je jeklarska industrija, cena 
CO2 ne spodbuja k ustreznim naložbam v 
EU, zato so tehnološko usmerjena orodja 
in ureditve učinkovitejši kot oblikovanje 
cen CO2; poudarja, da je treba prihodke 
od dražb v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami v prihodnje v celoti uporabljati 
za naložbe industrije v nizkoogljične 
tehnologije in za nadomeščanje posrednih 
stroškov CO2;

Or. de

Predlog spremembe 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. je zaskrbljen, da bi trenutna nizka 
cena ogljika povzročila neučinkovitosti, 
kot sta nezmožnost opustitve ogljično 
intenzivnega osnovnega kapitala in 
povečana uporaba premoga v EU; zaradi 
ohranjanja pravilnega delovanja trga 
ogljika poziva Komisijo, naj nujno 
predstavi predlog za strukturne ukrepe, 
vključno z odpisom vsaj 1,4 milijarde 
pravic, in prilagodi 1,74-odstotno linearno 
zmanjšanje na 2,5 %, da se doseže cilj za 
leto 2050;

Or. en
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Predlog spremembe 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe 
v sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo -
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za 
države članice ohranijo prožnost pri 
določitvi načinov za uresničitev njihovih 
ciljev porazdelitve prizadevanj;

črtano

(Ta predlog spremembe je prestavljen v 
nov odstavek 6c.)

Or. en

Predlog spremembe 490
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za 
države članice ohranijo prožnost pri 
določitvi načinov za uresničitev njihovih 
ciljev porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo;
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Or. en

Predlog spremembe 491
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, in razširijo področje 
uporabe na celoten trg toplote, pri tem pa 
za države članice ohranijo prožnost pri 
določitvi načinov za uresničitev njihovih 
ciljev porazdelitve prizadevanj;

Or. en

Predlog spremembe 492
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj zastavijo 
ambiciozne cilje za sektorje, ki niso 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami,
in zagotovijo učinkovito zmanjšanje 
toplogrednih plinov v Evropi, pri tem pa 
za države članice ohranijo prožnost pri 
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določitvi načinov za uresničitev njihovih 
ciljev porazdelitve prizadevanj;

Or. pt

Predlog spremembe 493
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa
upoštevajo dosedanje dosežke teh 
sektorjev;

Or. de

Predlog spremembe 494
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo do leta 2050;
zato poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo cilje za sektorje, ki niso 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
pri tem pa za države članice ohranijo 
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načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

prožnost pri določitvi načinov za 
uresničitev njihovih ciljev porazdelitve 
prizadevanj; priznava, da bi morali cilji za 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, temeljiti na oceni 
potenciala za prihranek energije v vsakem 
sektorju po načelu od spodaj navzgor;

Or. en

Predlog spremembe 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za 
države članice ohranijo prožnost pri 
določitvi načinov za uresničitev njihovih 
ciljev porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; ugotavlja, da 
sektorji, za katere velja odločba o skupnih 
prizadevanjih, prispevajo skoraj 60 % 
emisij v EU; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo z odločbo o 
porazdelitvi prizadevanj v podnebnem in 
energetskem okviru za leto 2030, vključno 
z ambicioznimi cilji glede porazdelitve 
prizadevanj, ki ohranjajo prožnost držav 
članic pri določitvi načinov za uresničitev 
njihovih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

Or. en

Predlog spremembe 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v
sektorje, ki niso vključeni v sistem za
trgovanje z emisijami, in njihovo 
dolgoročno dekarbonizacijo; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj pregledajo 
cilje za sektorje, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, pri tem pa za države 
članice ohranijo prožnost pri določitvi 
načinov za uresničitev njihovih ciljev 
porazdelitve prizadevanj;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir 
politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe
in dolgoročno dekarbonizacijo v sektorjih, 
ki niso vključeni v sistem za trgovanje z 
emisijami; poudarja obsežen neizkoriščen 
potencial za energetsko učinkovitost v 
določenih sektorjih, kot so stavbe in
promet; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj pregledajo cilje za sektorje, ki 
niso vključeni v sistem trgovanja z 
emisijami, pri tem pa za države članice 
ohranijo prožnost pri določitvi načinov za 
uresničitev njihovih ciljev porazdelitve 
prizadevanj;

Or. en
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Predlog spremembe 498
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da so cilji sektorjev, ki niso 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
precej neambiciozni v primerjavi s 
sektorji, ki so vključeni, ter da so hudo 
sporni dobropisi, na primer za 
industrijske pline, še vedno dovoljeni v 
okviru porazdelitve prizadevanj, niso pa 
dovoljeni v sistemu za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 499
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
učinkovitost obstoječih in bodočih 
instrumentov za sektorje, ki niso vključeni 
v sistem za trgovanje z emisijami, ob 
upoštevanju načela, da bi morali biti ti 
instrumenti tehnološko nevtralni, ter po 
potrebi predlaga dodatke ali prilagoditve;

Or. en

Predlog spremembe 500
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
dodatnem cilju glede dekarbonizacije za 
pogonska goriva kot delu okvira politike 
za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 501
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da stavbe porabijo 40 % 
energije in proizvedejo tretjino emisij 
toplogrednih plinov v Evropi ter da bi s 
ciljem glede prenove stavb ne samo 
prihranili energijo in zmanjšali emisije, 
temveč bi tudi spodbudili konkurenčnost 
in zaposlovanje na lokalni ravni; 
poudarja, da je treba tako v kvalitativnem 
kot v kvantitativnem smislu povečati 
hitrost in kakovost prenove stavb, da bi 
lahko EU do leta 2050 zmanjšala porabo 
energije obstoječega stavbnega fonda za 
80 % v primerjavi z letom 2010;
priznava, da so ovire na tem področju 
večinoma pravne, upravne in finančne, ne 
toliko tehnološke; razume, da se bodo 
morali za premagovanje teh ovir vsi 
akterji uskladiti glede istega cilja, tj. do 
leta 2050 približati veliko večino 
stavbnega fonda skoraj popolnoma 
ničelni stopnji porabe;

Or. en

Predlog spremembe 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
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Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj okrepi dialog in 
sodelovanje v Mednarodni pomorski 
organizaciji, da bi zagotovili vključitev 
sektorja pomorskega prometa v obveznosti 
zmanjšanja CO2; če se do 
31. decembra 2015 ne doseže mednarodni 
sporazum o globalnih ukrepih za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
poziva Komisijo, naj prek rednega 
zakonodajnega postopka predlaga cilje 
glede zmanjševanja emisij za mednarodni 
pomorski ladijski promet in tržne ukrepe 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
v pomorstvu;

Or. en

Predlog spremembe 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, kako pomembno je celovito 
obračunavanje ogljika v okviru direktive o 
kakovosti goriva, da se zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
pogonskih goriv; poudarja, da ima lahko 
direktiva o kakovosti goriva pomembno 
vlogo pri spodbujanju trajnostnih biogoriv 
v podnebnem in energetskem okviru za 
leto 2030;

Or. en
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Predlog spremembe 504
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da bi bilo treba v podnebnem 
okviru za leto 2030 upoštevati razlike med 
sektorji ter tehnološko in ekonomsko 
izvedljivost; poudarja, da podnebna in 
energetska politika ne bi smeli povzročati 
dodatnih stroškov za najučinkovitejše 
industrijske obrate, dokler se na svetovni 
ravni ne dosežejo enaki konkurenčni 
pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da se vpliv metana (CH4) na 
globalno segrevanje ne upošteva dovolj, 
glede na to da je njegov potencial 
globalnega segrevanja v 15-letnem 
obdobju 80-krat višji od CO2, v 40-letnem 
obdobju pa 49-krat višji; poziva Komisijo, 
naj v okviru politik o zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov podrobneje analizira 
vpliv metana, da oceni možnosti in 
predlaga načrt za zmanjševanje emisij 
CH4, prilagojen posebnim razmeram v 
določenih sektorjih in državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 506
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj opredeli niz 
kazalnikov za ocenjevanje napredka, ki ga 
dosegajo posamezni sektorji, ki niso 
vključeni v sistem za trgovanje z 
emisijami, zlasti za trajnost stavb;

Or. en

Predlog spremembe 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj predstavi poseben 
okvir za promet, ki bo vključeval cilje, saj 
je prometni sektor odgovoren za približno 
četrtino emisij toplogrednih plinov in 
porabe energije v EU, zaradi česar je za 
proizvodnjo energije drugi sektor z največ 
emisijami toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 508
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Evropsko komisijo, naj čim prej 
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predstavi predlog, ki bo dobropise, ki jih 
ni več mogoče uporabiti v sistemu za 
trgovanje z emisijami, prepovedal tudi za 
porazdelitev prizadevanj, in poziva države 
članice, naj se nemudoma zavežejo, da 
bodo sledile pristopu, h kateremu so 
zavezale industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 509
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo, naj predlaga 
ambicioznejši okvir za sektorje, ki niso 
vključeni v sistem za trgovanje z emisijami 
(porazdelitev prizadevanj);

Or. en

Predlog spremembe 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 511
Adam Gierek
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

10. ugotavlja, da ima soproizvodnja 
pomembno vlogo pri povečanju energetske 
učinkovitosti, kar se tiče porabe primarnih 
virov energije, in jo bo imela tudi v 
prihodnje;

Or. pl

Predlog spremembe 512
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

10. ugotavlja, da bodo soproizvodnja in 
daljinsko ogrevanje in hlajenje v 
prihodnje imeli pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti in 
izboljšanju kakovosti zraka na lokalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 513
Riikka Pakarinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

10. ugotavlja, da bosta soproizvodnja in 
daljinsko ogrevanje v prihodnje imela 
pomembno vlogo pri povečanju energetske 
učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 514
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja vseh 
vrst v prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti in 
zanesljivosti delovanja energetskih 
omrežij ob postopnem vključevanju več 
obnovljivih virov energije (tako za 
proizvodnjo električne energije kot 
toplote);

Or. en

Predlog spremembe 515
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 
prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

10. ugotavlja, da bosta soproizvodnja in 
daljinsko ogrevanje v prihodnje imela 
pomembno vlogo pri povečanju energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v 10. ugotavlja, da bodo soproizvodnja in 
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prihodnje imela pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje
v prihodnje imeli pomembno vlogo pri 
povečanju energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 517
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja namero Komisije, da 
pripravi seznam državnih subvencij za 
različne vire energije v EU ter tako 
zagotovi čim večjo preglednost in pošteno 
konkurenco v energetskem sektorju;

Or. de

Predlog spremembe 518
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da ima sektor IKT sam kot 
velik porabnik električne energije, saj 
podatkovna središča v EU porabijo do 1,5 
% vse porabljene električne energije, 
uporabniki pa se vse bolj zavedajo 
ogljičnega odtisa IT in storitev v oblaku, 
ki jih uporabljajo, velik potencial za 
varčevanje z energijo in lahko postane 
zgled za energetsko učinkovitost in 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. izpostavlja, da je skoraj polovica 
porabe končne energije v EU namenjena 
ogrevanju in hlajenju, poudarja velik 
vpliv ukrepov v teh sektorjih in opozarja 
na pomen vključevanja sektorjev 
ogrevanja in hlajenja (tistih, ki so 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
in tistih, ki niso) v okvir energetske 
politike do leta 2030; je prepričan, da 
bodo ukrepi učinkovite rabe energije in 
razvoj lokalne infrastrukture za ogrevanje 
in hlajenje, ki bo temeljila na obnovljivih 
virih energije, skupaj okrepili zanesljivost 
oskrbe z energijo, zmanjšali emisije 
toplogrednih plinov in znižali stroške 
energije za državljane in industrijo; 

Or. en

Predlog spremembe 520
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da bi lahko zajemanje in 
shranjevanje ogljika igralo pomembno 
vlogo pri zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov, zlasti v energijsko 
intenzivnih panogah;

Or. en
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Predlog spremembe 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da imajo napredna 
biogoriva pomembno vlogo pri 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v 
prometu, povečujejo pa tudi zanesljivost 
oskrbe z energijo ter prispevajo k rasti in 
delovnim mestom;

Or. en

Predlog spremembe 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek  -11 b (novo) – za podnaslovom 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

-11 b. meni, da podnebni cilji EU ne glede 
na svojo legitimnost ne smejo oslabiti 
konkurenčnosti EU in zanesljivosti oskrbe 
z energijo; zato zahteva, da se za vsak nov 
instrument politike, povezan s temi 
podnebnimi cilji, obvezno izvede temeljita 
makroekonomska ocena učinka glede 
vpliva zadevnega instrumenta na 
konkurenčnost EU in posameznih držav 
članic ter zanesljivost njihove oskrbe; 
meni, da bi se takšna ocena morala izvesti 
tudi za obstoječi pravni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 
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Predlog resolucije
Odstavek - 11 a (novo) – za podnaslovom 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

-11 a. poziva EU, naj razmisli o popolni 
vključitvi sektorja ogrevanja in hlajenja v 
prehod na energetski sistem z nizkimi 
emisijami; ugotavlja, da ta sektor danes 
predstavlja približno 45 % porabe končne 
energije v Evropi in da je potrebno boljše 
razumevanje pomembne vloge ogrevanja 
in hlajenja za dosego energetskih sistemov 
z nizkimi emisijami; zato poziva Komisijo, 
naj zbere zahtevane podatke, ki odražajo 
vire in uporabo ogrevanja in hlajenja ter 
distribucijo toplotne energije različnim 
skupinam končnih potrošnikov (npr. 
stanovanjskim, industrijskim, terciarnim);

Or. en

Predlog spremembe 524
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek - 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-11a. poziva Komisijo, naj dejavno omeji 
tiste dele stroškov za energijo, ki so 
posledica usmeritve okvira energetske in 
podnebne politike ter zasnove njegovih 
ključnih instrumentov; poudarja, sta v ta 
namen še zlasti potrebna reforma sistema 
za trgovanje z emisijami in spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov, da se 
upoštevajo načela stroškovne 
učinkovitosti;

Or. de
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(Stroški energije se delno določajo glede na geografski položaj, delno pa jih določa politika. 
Te „politične stroške energije“ (na katere vpliva sistem za trgovanje z emisijami, podpiranje 

obnovljivih virov energije in obdavčitev energije) bi morala Komisija dejavno omejevati.)

Predlog spremembe 525
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši in da se 
z aktivnim izvajanjem politike okolju 
prijaznih javnih naročil podjetja 
spodbudijo k zagotavljanju okolju 
prijaznejših proizvodov in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 526
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši; meni, 
da bi za ta namen sistem, podoben 
tistemu, ki že obstaja za gospodarske in 
proračunske zadeve, tj. evropskemu 
semestru (ob upoštevanju komentarjev 
Parlamenta o tem, da ga je treba izboljšati 
in zlasti demokratizirati), ustrezal tudi 
energetskemu sektorju, ki združuje 
nacionalno suverenost nad mešanico 
energetskih virov in vse večjo medsebojno 
odvisnost na evropski ravni;

Or. fr
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Predlog spremembe 527
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši in da 
bodo zlasti poskrbeli za dejansko 
zbliževanje na področju obdavčitve 
energije;

Or. fr

Predlog spremembe 528
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poudarja pomen skupne energetske 
politike EU za reševanje številnih izzivov 
na področju podnebja in energetike ter za 
oblikovanje preglednega energetskega 
trga EU;

Or. en

Predlog spremembe 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši; meni, 
da bi okvir podnebne in energetske 
politike do leta 2030 moral vključevati 
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nekatere obvezne elemente, ki bi od držav 
članic zahtevali, da se pri načrtovanju 
velikih sprememb v oskrbi z energijo 
posvetujejo s sosednjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in izmenjavi najboljših praks
na ravni EU, da bodo nacionalni ukrepi 
doslednejši;

Or. en

Predlog spremembe 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi učinkovitejši in
doslednejši;

Or. en

Predlog spremembe 532
Chris Davies
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. izpostavlja potrebo po odločnem 
usklajevanju med politikami držav članic 
ter skupnih pobudah, sodelovanju in 
preglednosti, saj lahko odločitve glede 
nacionalne energetske politike vplivajo 
tudi na druge države članice; predlaga, 
naj Komisija preuči, kako bi Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
lahko pomagala pospeševati takšne 
skupne pristope;

Or. en

Predlog spremembe 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši;

11. poziva države članice k boljšemu 
sodelovanju in interakciji na ravni EU, da 
bodo nacionalni ukrepi doslednejši; meni, 
da bi okvir podnebne in energetske 
politike do 2030 moral vključevati 
nekatere obvezne elemente, ki bi od držav 
članic zahtevali, da se pri načrtovanju 
velikih sprememb v oskrbi z energijo 
posvetujejo s sosednjimi državami; poziva 
Komisijo, naj naredi vse potrebno za 
usklajevanje ukrepov držav članic pri 
opredeljevanju njihovih energetskih 
politik s čezmejnimi posledicami;

Or. en
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Predlog spremembe 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da so različni predpisi za 
isti cilj v okviru do 2020 povzročili 
zavajajoče naložbene usmeritve, čezmerno 
zapletenost in regulativno breme za 
industrijo ter s tem spodkopali 
prizadevanja za povezan in konkurenčen 
energetski trg EU; poziva k ukrepom na 
ravni EU in na nacionalni ravni za 
blažitev teh učinkov in omejitev 
zmanjševanja razpoložljivega dohodka 
državljanov EU in globalne 
konkurenčnosti industrije;

Or. en

Predlog spremembe 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da mora prihodnja evropska 
energetska in podnebna politika zmanjšati 
regulativno raznolikost in zapletenost ter 
si vedno prizadevati za preprost, dosleden 
in učinkovit evropski okvir, ki državam 
članicam omogoča prožnost in svobodo 
znotraj tega dogovorjenega okvira, 
industriji pa zagotavlja stabilnost in 
jasnost za sprejemanje odločitev glede 
naložb; poziva države članice, naj 
spoštujejo evropski okvir;

Or. de
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Predlog spremembe 536
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi pri dokončnem 
oblikovanju enotnega trga za energijo 
morala EU predstavljati ključno raven za 
razpravo in sodelovanje med državami 
članicami, ki bosta namenjena reševanju 
energetskih vprašanj na ravni EU in 
preprečevanju drobitve trga;

Or. en

Predlog spremembe 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;
opozarja na dokaze iz raziskave inštituta 
Fraunhofer ISI o tem, da bo izraba 
celotnega potenciala Evrope za 
stroškovno učinkovit prihranek energije 
(40 odstotkov) do leta 2030 prinesla vsaj 
50-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in povečala delež 
obnovljivih virov energije v mešanici 
energetskih virov na 35 odstotkov;

Or. en
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Predlog spremembe 538
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;
opozarja na dokaze o tem, da bi izraba 
potenciala EU za stroškovno učinkovit 
prihranek energije v višini 40 % prinesla 
vsaj 50-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 in 
povečala delež obnovljivih virov energije v 
mešanici energetskih virov na 35 
odstotkov;

Or. en

Predlog spremembe 539
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir, ki 
temelji na celostnem pristopu, velikega
pomena za lažje spodbujanje potrebnih 
naložb v „možnosti, ki jih ne bomo 
obžalovali“, kot so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

Or. en
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Predlog spremembe 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „možnosti, ki jih ne 
bomo obžalovali“ (obnovljivi viri energije,
učinkovitost, pametna omrežja), ki so 
opredeljene v energetskem načrtu za leto 
2050, na stroškovno učinkovit in trajnosten 
način; ugotavlja, da je neskladje med 
našimi cilji za leto 2020 prispevalo k 
sedanji nizki ceni ogljika in k 
premajhnemu upoštevanju ukrepov 
učinkovite rabe energije;

Or. en

Predlog spremembe 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir 
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne 
bomo obžalovali“, ki so opredeljene v 
energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in 
dosleden politični in regulativni okvir, ki 
temelji na treh zavezujočih krovnih ciljih,
ključnega pomena za lažje spodbujanje 
potrebnih naložb v „možnosti, ki jih ne 
bomo obžalovali“ (energetska 
učinkovitost, obnovljivi viri energije in 
pametna infrastruktura), ki so opredeljene 
v energetskem načrtu za leto 2050, na 
stroškovno učinkovit in trajnosten način;

Or. en
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Predlog spremembe 542
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je z vidika dolgoročnih 
naložb bistveno, da se industriji zagotovi 
srednje- do dolgoročna regulativna 
gotovost, in v zvezi s tem poziva k 
ambicioznim in zavezujočim ciljem glede 
emisij toplogrednih plinov, energije iz 
obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 543
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da skladna politika in 
ureditveni okvir ne bi smela odvračati od 
prehoda s proizvodnje energije s pomočjo 
visokoogljičnih tehnologij na zemeljski 
plin;

Or. en

Predlog spremembe 544
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da tehnologija zajemanja 
in shranjevanje ogljika dopolnjuje razvoj 
obnovljivih virov energije na prehodu v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika; 
ugotavlja, da je Komisija priznala vlogo, 
ki jo tehnologija zajemanja in 
shranjevanje ogljika igra v njenih 
dokumentih Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 in 
Energetski načrt za leto 2050; poziva 
Komisijo in države članice, naj 
tehnologijo zajemanja in shranjevanja 
ogljika izrecno vključijo v okvir podnebne 
in energetske politike do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je najbolj skladen 
pristop za obdobje po letu 2020 tisti, pri 
katerem se zastavi cilj zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov do 2030 za vso 
EU, pri tem pa se upošteva zmanjšanje 
emisij, ki izhaja iz ciljev EU za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije do 
leta 2030; ugotavlja, da bi t.i. „sveženjski 
pristop“, ki vključuje cilje za energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije in 
znižanje emisij toplogrednih plinov, 
opredeljen v skladu z obstoječimi 
stroškovno učinkovitim potencialom, EU 
omogočil, da bi svoje cilje glede 
konkurenčnosti, zanesljive oskrbe z 
energijo in dekarbonizacije uresničila ob 
nižji ceni ogljikovega dioksida in manjšem 
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bremenu za industrijo, kot s pristopom, ki 
bi vključeval zgolj cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 546
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da bi sveženj, ki bi 
vključeval cilje glede obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti 
omogočil, da bi EU uresničila cilje na 
področju dekarbonizacije ob nižji ceni 
ogljikovega dioksida, kar bi zmanjšalo 
breme za industrijo, ki sprošča ogljikov 
dioksid, in ji omogočilo, da bi pridobila 
nove stranke;

Or. en

Predlog spremembe 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi 
bilo mogoče pospešiti uporabo energijskih 
davkov in davkov na okolje v državah 
članicah z namenom, da se na stroškovno 
učinkovit način zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da je Unija predlagala 
mednaroden postopek pregleda, namenjen 
oceni predhodnih zavez pred sklenitvijo 
sporazuma o podnebnih spremembah leta 
2015;  zato poziva Svet, naj sklene 
dogovor o postopku pregleda z jasnim 
časovnim razporedom, da zagotovi, da se 
bodo cilji Unije o zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in drugi s tem 
povezani cilji pregledali in, kjer je 
potrebno, izboljšali; 

Or. en

Predlog spremembe 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da je za zagotovitev 
delovanja notranjega trga potrebna 
temeljita analiza orodij in ciljev ter 
njihove skladnosti; poudarja, da mora biti 
cilj zmanjševanja toplogrednih plinov 
dovolj ambiciozen, da bo zagotavljal 
dodatne spodbude poleg tistih, ki se 
dosežejo s cilji na področjih energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije, 
ter da mora biti v skladu z ravnmi 
znižanja, ki z znanstvenega stališča veljajo 
za nujne, če želimo preprečiti nevarne 
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podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 550
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi 
zmogljivost posameznih držav članic;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi 
zmogljivost posameznih držav članic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj se izogne pastem, 
na katere je do sedaj naletel pristop s 
tremi cilji, in naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 553
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic; poziva Komisijo, 
naj nemudoma omeji širjenje zakonodaje 
ter ustavi prekrivanje okoljskih in 
energetskih ciljev, ki imajo včasih 
nasprotujoče si učinke, in sicer s 
postopkom združevanja in 
racionaliziranja obstoječih pravil, da bi 
tako podprla konkurenčnost in 
zaposlovanje v Evropi v okviru programa 
ustreznosti in uspešnosti predpisov 
(REFIT);

Or. fr

Predlog spremembe 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic; opozarja, da 
lahko napredek pri energetski 
učinkovitosti na področjih, kot so stavbe 
in promet, prinese pomembne prihranke 
pri toplogrednih plinih na strani 
sektorjev, ki niso vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami, zato lahko v 
primeru skupnega cilja EU za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov zmanjša breme 
zmanjševanja emisij, ki ga zahteva sistem 
trgovanja z emisijami, in tako zniža 
stroške dekarbonizacije za energijsko 
intenzivno industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 555
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi
potencialno zmogljivost posameznih držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 556
Maria Da Graça Carvalho
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi potencial
posameznih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 557
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 
se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost 
posameznih držav članic;

13. poziva Komisijo, naj opredeli in 
analizira interakcije med podnebnimi in 
energetskimi cilji, da se dosežejo najbolj 
učinkovite politike na ravni EU, pri čemer 
naj ne upošteva le nacionalnega BDP, 
ampak tudi zmogljivost posameznih držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi in energetskimi cilji, da 

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije 
med podnebnimi cilji in cilji v zvezi z 
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se dosežejo najbolj učinkovite politike na 
ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost
posameznih držav članic;

obnovljivimi viri energije in energetsko 
učinkovitostjo, da se dosežejo najbolj 
učinkovite politike na ravni EU, pri čemer 
naj ne upošteva le nacionalnega BDP, 
ampak tudi potencial posameznih držav 
članic za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij;

Or. en

Predlog spremembe 559
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva države članice, naj brez 
odlašanja začnejo s postopno ukinitvijo 
neposrednih in posrednih okolju 
škodljivih subvencij na ravni Unije in 
držav članic ter naj v okviru nacionalnih 
programov reform poročajo o napredku;  
poziva Komisijo, naj vodi in spremlja ta 
postopek, med drugim prek evropskega 
semestra; 

Or. en

Predlog spremembe 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da bi morala razprava o 
ciljih do leta 2030 temeljiti na zanesljivi 
ekonomski analizi možnega učinka teh 
ciljev po državah in po sektorjih; poziva 
Komisijo, naj objavi vse razpoložljive 
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podatke in analize na tem področju, da se 
ugotovi, ali bi prišlo do neenake 
obremenitve med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 561
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da bi za zagotovitev 
potrebne usklajenosti podnebnih in 
energetskih politik vsi cilji za leto 2030 ter 
razvoj enotnega evropskega trga 
električne energije morali težiti k 
oblikovanju optimalnega 
elektroenergetskega sistema. Potreben je 
tržni mehanizem, ki bo nagradil tiste 
zmogljivosti, ki bodo omogočale 
učinkovito vključevanje obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 562
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj okrepi uspešnost 
in stroškovno učinkovitost pristopa treh 
ciljev z usklajenimi in jasnimi politikami, 
ki jim bo medsebojno delovanje teh ciljev
resnično prineslo koristi;

Or. en
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Predlog spremembe 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. da bi se vzpostavili enaki pogoji za 
različne načine proizvodnje energije, 
poziva države članice in EU, naj takoj 
začnejo s postopnim ukinjanjem 
neposrednih in posrednih subvencij za 
fosilna goriva in jedrsko energijo, ki so 
škodljivi za okolje;

Or. en

Predlog spremembe 564
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za države članice ter 
pri zaščiti interesov evropskih potrošnikov 
in deležnikov;

Or. bg

Predlog spremembe 565
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja,
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za države članice ter 
pri spodbujanju izvajanja bolj 
usklajenega pristopa k politiki za energijo 
iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 566
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj povečajo prizadevanja za 
raziskave, razvoj in inovacije (podobno 
kot pri nedavno ustanovljenem francosko-
nemškem uradu) ter učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za države članice;

Or. fr

Predlog spremembe 567
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za posamezne države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 568
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije;
obžaluje, da mehanizmi sodelovanja, ki 
jih je uvedla Direktiva 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, do danes še niso bili 
uporabljeni; v zvezi s tem izpostavlja 
pomembno posredniško vlogo Komisije pri 
usklajevanju, finančnem podpiranju in 
pripravi ustreznih analiz obnovljivih virov 
energije in njihovega potenciala za države 
članice; je seznanjen z ugotovitvami 
Komisije, na podlagi katerih bi večja 
uporaba razpoložljivih mehanizmov za
sodelovanje lahko prinesla znatne koristi, 
kot je krepitev trgovine;

Or. en
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Predlog spremembe 569
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije;
povečati bi bilo treba tudi uporabo 
obstoječih mehanizmov sodelovanja na 
področju obnovljivih virov energije; 
poudarja, da se bo z določitvijo 
zavezujočega vseevropskega cilja za leto 
2030 glede deleža obnovljivih virov 
energije v porabi končne energije 
povečala udeležba držav članic EU v 
mehanizmih sodelovanja; v zvezi s tem 
izpostavlja pomembno posredniško vlogo 
Komisije pri usklajevanju, finančnem 
podpiranju in pripravi ustreznih analiz 
obnovljivih virov energije in njihovega
potenciala za države članice; opozarja, da 
se izmenjava najboljših praks med 
državami članicami EU lahko pri tem 
izkaže kot nekaj pozitivnega;

Or. de

Predlog spremembe 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
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finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za države članice ter 
dejstvo, da bi si morala bolj zavzeto
prizadevati za neprekinjeno zbliževanje 
podpornih shem;

Or. de

Predlog spremembe 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
njihovega potenciala za posamezne države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 572
Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se doseže učinkovitost širše uporabe 
nekonvencionalnih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
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vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz nekonvencionalnih virov energije in
njihovega potenciala za države članice;

Or. pl

Predlog spremembe 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 
finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in
potenciala držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije;
poudarja, da mora regionalno 
povezovanje opraviti pomembno vlogo pri 
stroškovno učinkovitem uvajanju 
obnovljivih virov energije;  v zvezi s tem 
izpostavlja pomembno posredniško vlogo 
Komisije pri usklajevanju, finančnem 
podpiranju in pripravi ustreznih analiz 
obnovljivih virov energije in njihovega 
trajnostnega potenciala za države članice;

Or. en

Predlog spremembe 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi 
s tem izpostavlja pomembno posredniško 
vlogo Komisije pri usklajevanju, 

14. meni, da bi bilo treba države članice in 
regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, 
da se čim bolj poveča učinkovitost širše 
uporabe obnovljivih virov energije, zlasti 
energije vetra na morju; v zvezi s tem 
izpostavlja pomembno posredniško vlogo 
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finančnem podpiranju in pripravi ustreznih 
analiz obnovljivih virov energije in 
potenciala držav članic;

Komisije pri usklajevanju, finančnem 
podpiranju in pripravi ustreznih analiz 
obnovljivih virov energije in njihovega
potenciala za države članice;

Or. en

Predlog spremembe 575
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da mora Evropska unija 
izpolniti svoje zaveze glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov s pomočjo 
politik, ki preprečujejo razvoj 
nekonvencionalnih fosilnih goriv z 
visokimi emisijami toplogrednih plinov, 
kot je katranski pesek; 

Or. en

Predlog spremembe 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. priznava, da čezmejne povezovalne 
zmogljivosti, ki ne dosegajo cilja 
Evropskega sveta v Barceloni leta 2002, 
kljub tekočim postopkom izvajanja 
projektov v skupnem interesu za 
energetsko infrastrukturo ovirajo 
vključevanje obnovljivih virov energije v 
notranji energetski trg in povzročajo 
neučinkovitost energetskega sistema in 
višje cene električne energije; meni, da je 
eden ključnih ciljev energetske politike 
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EU spodbujati konkurenčne cene energije 
za gospodarstvo in državljane, zato poziva 
Komisijo, naj oblikuje zavezujoče cilje za 
minimalno čezmejno prenosno 
zmogljivost ter jasen časovni okvir za 
njeno vzpostavitev;

Or. en

Predlog spremembe 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da je pomembno 
spodbujati lokalne zadruge za energijo iz 
obnovljivih virov in pobude za skupinske 
menjave dobaviteljev , in sicer s 
povečanjem sodelovanja državljanov, 
izboljševanjem dostopnosti energije iz 
obnovljivih virov in spodbujanjem 
finančnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 

črtano
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vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

Or. en

Predlog spremembe 579
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov razvoja trajnostnih
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv in vidike, povezane 
z odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

Or. bg

Predlog spremembe 580
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv in vidike, povezane 
z odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

Or. fr

Predlog spremembe 581
Kathleen Van Brempt
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja virov 
energije, pri čemer naj upošteva okoljski 
vpliv in vidike, povezane z odvisnostjo od 
surovin in življenjskim ciklom, ter zlasti
načinov podpiranja stalnih obnovljivih 
virov energije, kot so vodna energija, 
biomasa in geotermalna energija;

Or. en

Predlog spremembe 582
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv in vidike, povezane 
z odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija; poudarja, da je treba, če želimo 
več energije pridobivati iz biomase, 
pripraviti merila trajnosti za trdno in 
plinasto biomaso;

Or. de

Predlog spremembe 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv in vidike, povezane 
z odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, trajnostna biomasa in 
geotermalna energija;

Or. en

Predlog spremembe 584
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv (npr. vidni učinek 
vetrnih elektrarn, emisije hrupa ali 
razgradnjo fotovoltaičnih celic) in vidike, 
povezane z odvisnostjo od surovin, ki so 
potrebne za gradnjo opreme za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije in
ki so v Evropi omejene, in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

Or. en

Predlog spremembe 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega in stroškovno 
učinkovitega razvoja obnovljivih virov 
energije, pri čemer naj upošteva okoljski 
vpliv, skupne stroške sistema in vidike, 
povezane z odvisnostjo od surovin in 
življenjskim ciklom, ter zlasti načinov
podpiranja stalnih obnovljivih virov 
energije, kot so vodna energija, biomasa in 
geotermalna energija, ob izogibanju 
dolgoročnim subvencijam, ki povzročajo 
izkrivljanje trga;

Or. en

Predlog spremembe 586
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega in stroškovno 
učinkovitega razvoja obnovljivih virov 
energije, pri čemer naj upošteva okoljski 
vpliv in vidike, povezane z odvisnostjo od 
surovin in življenjskim ciklom, ter zlasti
načinov podpiranja stalnih obnovljivih 
virov energije, kot so vodna energija, 
biomasa in geotermalna energija;

Or. en

Predlog spremembe 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega in stroškovno 
učinkovitega razvoja obnovljivih virov 
energije, pri čemer naj upošteva okoljski 
vpliv, skupne stroške sistema in vidike, 
povezane z odvisnostjo od surovin in 
življenjskim ciklom, ter zlasti načinov
podpiranja stalnih obnovljivih virov 
energije, kot so vodna energija, biomasa in 
geotermalna energija, ob izogibanju 
dolgoročnim subvencijam, ki povzročajo 
izkrivljanje trga;

Or. en

Predlog spremembe 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

15. poudarja, da je potrebno neprekinjeno 
analiziranje možnih načinov trajnostnega 
razvoja obnovljivih virov energije, ki naj 
upošteva okoljski vpliv, odvisnost od 
surovin in učinkovito rabo njihovih virov 
ter vidike, povezane z življenjskim ciklom;

Or. en

Predlog spremembe 589
Anne Delvaux
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega in stroškovno 
učinkovitega razvoja obnovljivih virov 
energije ter zlasti načinov podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so 
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

Or. en

Predlog spremembe 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja 
stalnih obnovljivih virov energije, kot so
vodna energija, biomasa in geotermalna 
energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo o 
tem, kako lahko stabilni obnovljivi viri 
energije, kot so na primer hidroelektrarne, 
zlasti črpalne hidroelektrarne, ali 
geotermalne elektrarne, dopolnijo prožne 
obnovljive vire energije, da bi dosegli čim 
boljše delovanje notranjega energetskega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 591
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega in stroškovno 
učinkovitega razvoja obnovljivih virov 
energije, pri čemer naj upošteva okoljski 
vpliv, skupne stroške sistema in vidike, 
povezane z odvisnostjo od surovin in 
življenjskim ciklom, ter zlasti načinov
podpiranja obnovljivih virov energije, ki 
jih je mogoče regulirati, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

Or. en

Predlog spremembe 592
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z 
odvisnostjo od surovin in življenjskim 
ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih 
obnovljivih virov energije, kot so vodna 
energija, biomasa in geotermalna energija;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo 
možnih načinov trajnostnega razvoja 
obnovljivih virov energije, pri čemer naj 
upošteva okoljski vpliv in vidike, povezane 
z odvisnostjo od surovin in njihovim 
potencialnim pomanjkanjem ter
življenjskim ciklom, ter zlasti načinov
podpiranja stalnih obnovljivih virov 
energije, kot so vodna energija, biomasa in 
geotermalna energija; v zvezi s tem poziva 
k usklajenim ukrepom z drugimi 
tehnološko vodilnimi državami (ZDA in 
Japonska), da bi skupaj obravnavali 
izzive, kot so pomanjkanje surovin in 
zlasti redkih zemljin, ki vplivajo na 
uveljavljanje tehnologij obnovljivih virov 
energije, shranjevanja energije in 
naprednih energetskih aplikacij;

Or. en
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Predlog spremembe 593
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja pomen vključevanja meril 
posrednih sprememb v rabi zemljišč 
(ILUC) pri ocenjevanju vsebnosti ogljika 
v gorivih iz biomase; poudarja, da 
zakonodaja EU na področju biogoriv ne 
sme imeti negativnega vpliva na 
proizvodnjo hrane in biotsko 
raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 594
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja vlogo toplotnih omrežij pri 
uporabi stabilnih in lokalno razpoložljivih 
obnovljivih virov, kot sta biomasa (les, 
odpadki ali stranski proizvodi industrije) 
in geotermalna energija;

Or. fr

Predlog spremembe 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo industrijsko 
politiko in načrte za učinkovito rabo virov 
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v vse druge politike;

Or. en

Predlog spremembe 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike;

16. poudarja pomembno vlogo, ki jo ima 
učinkovita raba virov pri izpolnjevanju 
ciljev EU na področju podnebnih 
sprememb in energije; poziva Komisijo in 
države članice, naj čim bolj celovito 
vključijo cilje za učinkovito rabo virov na 
druga ključna področja politike in 
izmenjajo najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 597
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj učinkovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike;

Or. en

Predlog spremembe 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim bolj celovito vključijo načrt za 
učinkovito rabo virov v vse druge politike
ter naj postopno ukinejo subvencije, ki 
vodijo v neučinkovito rabo virov;

Or. en

Predlog spremembe 599
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva proizvajalce električne 
energije, naj zmanjšajo pretirano lastno 
rabo energije v elektrarnah, tj. med 
procesom proizvodnje energije za zunanje 
prejemnike;

Or. pl

Predlog spremembe 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo in države članice, 
naj industrijsko konkurenčnost Evrope 
čim bolj celovito vključijo na vsa druga 
področja politike;

Or. de

Predlog spremembe 601
Anne Delvaux
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da sta hitra prenos in 
izvajanje zakonodajnih aktov EU, zlasti 
na področju okolja in energetike, obvezna 
in potrebna za preprečevanje drobitve 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da ni obveznih trajnostnih 
zahtev za uporabo trdne biomase in 
bioplina, kar bi lahko vodilo v 
neučinkovito rabo biomase in 
spodkopavanje ciljev Evrope, gospodarna 
z viri; poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za obvezna trajnostna merila, ki 
bi odpravila nepravilno predpostavko o 
ogljični nevtralnosti vseh virov biomase, 
ki lahko pripelje do zelo neučinkovite rabe 
virov biomase in negativnih podnebnih 
učinkov na ozračje; 

Or. en

Predlog spremembe 603
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. priznava pomen regionalne in 
lokalne ravni pri podnebnih in 
energetskih vprašanjih; priporoča, naj 
Komisija podpira in spodbuja lokalno in 
regionalno raven v državah članicah, 
zlasti prek usmerjenega razvoja 
programov za financiranje na področju 
podnebnih sprememb in energije;

Or. en

Predlog spremembe 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

črtano

(Ta predlog spremembe je bil prestavljen v 
nov odstavek 6a.)

Or. en

Predlog spremembe 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 606
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU in napredek pri 
izvajanju okolju prijaznejših politik javnih 
naročil v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 607
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU; ter naj 
omogoči povečanje zavez EU glede emisij 
toplogrednih plinov v skladu z novimi 
ugotovitvami, da bi se izognili enemu 
samemu cilju glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 2030, zaradi 
katerega bi EU bila ob vse pomembne 
gospodarske, socialne in okoljske koristi, 
ki bi jih ustvarili ambiciozni ukrepi v zvezi 
z energetsko učinkovitostjo; 

Or. en

Predlog spremembe 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU; vztraja, da 
Komisija v svojem prihodnjem sporočilu o 
podnebnem in energetskem svežnju do 
leta 2030 ne sme uporabiti pristopa, ki bi 
vključeval samo emisije toplogrednih 
plinov in ne bi upošteval stroškovno 
učinkovitega potenciala za učinkovito 
rabo energije ter ne bi bil zmožen 
odpraviti neekonomskih preprek za 
energetsko učinkovitost; poudarja, da en 
sam cilj zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030 EU ne bo omogočil, da 
bi bila deležna pomembnih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih koristi, ki jih bodo 
ustvarili ambiciozni ukrepi glede 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije; 

Or. en

Predlog spremembe 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj
energetske učinkovitosti v EU;

Or. en

Predlog spremembe 610
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj pravočasno oceni 
razvoj varčevanja z energijo v EU v zvezi z 
izvajanjem Direktive o energetski 
učinkovitosti 2012/27/EU;

Or. en

Predlog spremembe 611
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU;

17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj 
varčevanja z energijo v EU v povezavi z 
izvajanjem Direktive 2012/27/EU o 
energetski učinkovitosti;

Or. es

Predlog spremembe 612
Niki Cavela (Niki Tzavela) , Tadeusz Cymański

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj pripravi 
primerjalno študijo, v kateri bo analizirala 
in ocenila napredek Evropske unije na 
področju energetske učinkovitosti v 
primerjavi z ostalimi celinami in glavnimi 
konkurenti; študija bi morala tudi preučiti 
in raziskati cilje in pristope drugih držav 
ali kontinentov;

Or. en
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Predlog spremembe 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da leta 2013 objavljeni 
okvirni nacionalni cilji povečanja 
energetske učinkovitosti v okviru direktive 
EU o energetski učinkovitosti iz leta 2012 
jasno nakazujejo, da ti cilji ne zadoščajo 
za cilj 20 odstotnega povečanja, ki si ga je 
zastavila EU; vztraja, naj Komisija ne 
odlaša več s predlogom nove politike in 
ukrepov, ki bodo vključevali tudi 
zavezujoč cilj glede energetske 
učinkovitosti za leto 2020, in naj vključi 
zavezujoč cilj energetske učinkovitosti v 
svoje prihodnje sporočilo za leto 2030, da 
bi zagotovila skladnost med cilji;

Or. en

Predlog spremembe 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da sedanji energetski in 
podnebni okvir EU ne odraža razlik v rabi 
energije med mesti in podeželskimi 
območji, ločenimi od omrežja; ugotavlja, 
da so določeni energetski izzivi bolj pereči 
na podeželju, na primer slaba energetska 
učinkovitost, cenovna dostopnost energije, 
visok ogljični odtis trdnih in tekočih goriv 
za ogrevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja pomen lokalnih in 
regionalnih podnebnih pobud, saj lahko 
pomembno prispevajo k nacionalnim 
prizadevanjem za blažitev in k 
nadaljnjemu razvoju decentralizirane 
proizvodnje energije; spodbuja Komisijo 
in države članice, naj odpravijo vse ovire, 
ki lokalnim in regionalnim organom 
preprečujejo izpolnjevanje podnebnih in 
energetskih ciljev EU, in zagotovijo 
ustrezen finančni okvir; 

Or. en

Predlog spremembe 616
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice,
naj analizirajo potencial preostalih 
obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje 
ter preverijo sinergije med povečano rabo 
obnovljivih virov in izvajanjem direktiv o 
energetski učinkovitosti in o energetski 
učinkovitosti stavb;

Or. en

Predlog spremembe 617
Seán Kelly
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj kot del okvira 
podnebne in energetske politike do 2030 
izdela energetsko strategijo za podeželje, v 
kateri bo analizirala nekatere posebne 
izzive, s katerimi se soočajo odjemalci 
energije, ki ne prihaja iz omrežja, in 
pripravila vrsto političnih priporočil za 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 618
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo neizkoriščen potencialu 
obnovljivih virov energije v sektorju 
ogrevanja in hlajenja ter soodvisnosti in 
možnosti, ki izhajajo iz povečane uporabe 
energije iz obnovljivih virov na eni in 
izvajanja direktiv o energetski 
učinkovitosti in energetski učinkovitosti 
stavb na drugi strani;

Or. en

Predlog spremembe 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)



PE523.079v01-00 110/110 AM\1009740SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Evropsko komisijo, naj kot del 
okvira podnebne in energetske politike do 
2030 razvije energetsko strategijo za 
podeželje, v kateri bo analizirala nekatere 
posebne izzive, s katerimi se soočajo 
odjemalci energije, ki ne prihaja iz 
omrežja, in pripravila vrsto političnih 
priporočil za države članice;

Or. en


