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Predlog spremembe 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, pomaga okrepiti 
pogajalski položaj dobaviteljev energije iz 
EU glede na njihove zunanje tekmece;

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, zagotovi enake 
konkurenčne pogoje za dobavitelje
energije iz EU glede na proizvajalce 
energije iz tretjih držav in okrepi njihov 
pogajalski položaj;

Or. en

Predlog spremembe 771
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, pomaga okrepiti 
pogajalski položaj dobaviteljev energije iz 
EU glede na njihove zunanje tekmece;

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red, zlasti na 
področju energije in okolja, pomaga 
okrepiti pogajalski položaj dobaviteljev 
energije iz EU glede na njihove zunanje 
tekmece;

Or. pt

Predlog spremembe 772
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, pomaga okrepiti 
pogajalski položaj dobaviteljev energije iz 
EU glede na njihove zunanje tekmece;

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, pomaga okrepiti 
pogajalski položaj dobaviteljev energije iz 
EU glede na njihove zunanje tekmece;
poudarja, da je potrebna bolje usklajena 
zunanja energetska politika;

Or. en

Predlog spremembe 773
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da lahko odprt in pregleden 
notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in 
tretjih držav spoštujejo pravni red na 
področju energije, pomaga okrepiti 
pogajalski položaj dobaviteljev energije iz 
EU glede na njihove zunanje tekmece;

28. meni, da lahko v celoti vzpostavljen,
odprt in pregleden notranji trg, kjer vsa 
podjetja iz EU in tretjih držav spoštujejo 
pravni red na področju energije, pomaga 
okrepiti pogajalski položaj dobaviteljev 
energije iz EU glede na njihove zunanje 
tekmece;

Or. de

Predlog spremembe 774
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je z državami, ki niso 
članice EU, potreben dialog o 
uresničevanju načel, ki jih je EU določila 
v zvezi z varstvom okolja, uporabo zelenih 
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tehnologij in vzdrževanjem zadovoljivega 
stanja ohranjenosti;

Or. bg

Predlog spremembe 775
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da bo določitev zavezujočih 
ciljev glede emisij toplogrednih plinov, 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti spodbudila zgodnja vlaganja 
v nizkoogljične tehnologije, kar bo 
povzročilo odpiranje novih delovnih mest 
in rast, evropski industriji pa zagotovilo 
konkurenčno prednost na mednarodni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. z zaskrbljenostjo opaža vedno večje 
razlike v stroških energije med Evropo in 
njenimi mednarodnimi tekmeci ter poziva 
Komisijo, naj pri vseh prihodnjih 
predlogih na področju energetske in 
podnebne politike preveri njihov vpliv na 
cene energije in s tem na konkurenčnost 
evropske industrije, zlasti energijsko 
intenzivnih panog, da bi preprečili 
negativne učinke na rast;
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Or. de

Predlog spremembe 777
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da zastareli mehanizmi za 
določanje cen, zlasti indeksacija pogodb 
za plin na podlagi nafte, preprečujejo 
učinkovito in pregledno oblikovanje cen, 
ki ga določa razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem, ter potrošnikom vsiljuje 
visoke cene; zato Komisijo in države 
članice poziva k reviziji vseh pogodb o 
oskrbi s plinom, sklenjenih na podlagi 
takih zastarelih mehanizmov za določanje 
cen; poziva Komisijo, naj pomaga pri 
iskanju možnosti za ponovna pogajanja o 
teh pogodbah, ne le v smislu njihovega 
podaljšanja;

Or. en

Predlog spremembe 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da bodo v naslednjem 
desetletju potrebe po naložbah v 
elektroenergetskem sektorju pomembne 
zaradi bližajoče se zamenjave obstoječih 
elektrarn in modernizacije omrežij; 
vztraja, da odjemalcev energije in 
davkoplačevalcev verjetno zvišanje cen
električne energije ne sme obremeniti ter 
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da bodo ključno vlogo pri zniževanju 
stroškov morali odigrati prihranki 
energije in ukrepi za izboljšanje 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 779
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je tržno oblikovanje cen 
v energetskem sektorju, vključno z 
internalizacijo zunanjih stroškov, a brez 
povezave z oblikovanjem cen na tretjih 
trgih, najboljši način za zagotavljanje 
konkurenčnih cen;

Or. en

Predlog spremembe 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. je trdno prepričan, da so za 
povečanje konkurenčnosti Unije ter za 
zelo potrebno visokokakovostno rast in 
delovna mesta, ki jih ni mogoče izvoziti iz 
Unije, potrebni zmanjšanje porabe in 
stroškov energije z visoko energetsko 
učinkovitostjo, nadaljnji razvoj 
obnovljivih virov energije ter raziskave in 
inovacije pri razvoju novih tehnologij za 
zmanjšanje emisij CO2;
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Or. en

Predlog spremembe 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da bo jasen okvir do leta 2030, 
vključno z zavezujočimi cilji glede 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti, zasebna vlaganja po letu 
2020 usmeril v nizkoogljične tehnologije, 
s čimer se bodo povečale možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest v teh sektorjih; 
zato poziva Komisijo, naj v okviru 
evropskega semestra nameni večji 
poudarek potencialu nizkoogljičnih 
delovnih mest v vsaki državi članici ter 
izboljša podatkovne zbirke o 
nizkoogljičnem znanju in veščinah in 
okrepi partnerstva med akterji na 
nacionalnih trgih dela;

Or. en

Predlog spremembe 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 b. poziva Komisijo in zlasti GD za 
konkurenco k uvedbi ugodnih pogojev za 
naložbe v energetsko učinkovitost, 
vključno s sektorjem industrije, v okviru 
revizije okoljskih smernic o državni 
pomoči;
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Or. en

Predlog spremembe 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 b. meni, da bi določitev ambicioznih 
ciljev zagotovila potrebno spodbudo za 
oživitev gospodarstev držav članic in 
konec trenutne gospodarske krize, 
spodbudila konkurenčnost z nižjimi 
proizvodnimi stroški za težko industrijo na 
podlagi učinkovite rabe virov in 
energetske učinkovitosti, zmanjšala 
občutljivost na nihanja cen energije na 
svetovnih trgih ter zagotovila stabilnejše 
naložbeno okolje in vodilno vlogo Evrope 
v sektorju visokotehnoloških trajnostnih 
tehnologij ter prednosti prvega, ki so s tem 
povezane;

Or. en

Predlog spremembe 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 b. poziva Komisijo k izvajanju njenega 
niza ključnih ukrepov za zaposlovanje za 
nizkoogljično gospodarstvo ter k 
spodbujanju boljše uporabe finančnih 
instrumentov EU, ki so na voljo državam 
članicam, regionalnim in lokalnim 
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ravnem ter zasebnim sektorjem, za 
pametne naložbe v nizkoogljično 
tehnologijo, na primer v sodelovanju z 
Evropsko investicijsko banko za nadaljnje 
spodbujanje njenih posojilnih zmogljivosti 
na področju učinkovite rabe virov in 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 c. poudarja, da predstavlja sektor stavb 
40 % bruto porabe energije EU ter da po 
navedbah Mednarodne agencije za 
energijo 80 % potenciala energetske 
učinkovitosti v sektorju stavb in več kot 
50 % v industrijskem sektorju ostaja 
neizkoriščenega; v tem vidi velik potencial 
za znižanje računov za energijo ob 
hkratnem ustvarjanju delovnih mest v 
EU, ki jih ni mogoče preseliti;

Or. en

Predlog spremembe 786
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
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da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, kot 
je mehanizem vključevanja ogljika na 
mejah EU, zlasti pa naj se osredotoči na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. fr

Predlog spremembe 787
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU (kot 
je uvedba mehanizma vključevanja 
ogljika), zlasti pa naj se osredotoči na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 788
Catherine Trautmann
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU;

Or. fr

Predlog spremembe 789
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah;

Or. en
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Predlog spremembe 790
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe za uskladitev 
političnih ciljev glede podnebja in okolja s 
konkurenčnostjo industrije ter za 
preprečevanje selitve virov CO2 zaradi 
preselitve proizvodnih objektov v kraje 
zunaj EU, zlasti pa naj se osredotoči na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 791
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
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proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

proizvodnih objektov v kraje zunaj EU; 
meni, da bi bilo za sektorje s tveganjem 
selitve virov CO2 treba zagotoviti 
konkurenčne cene energije in surovin, 
vključno z uporabo modela najboljših 
razpoložljivih tehnologij; meni, da bi bilo 
glede na težave v jeklarski industriji 
koristno, če bi metalurški koks izločili iz 
sistema za trgovanje z emisijami; meni, da 
bi se morali v oceni osredotočiti zlasti na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. fi

Predlog spremembe 792
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da zasebni in industrijski potrošniki
prejemajo električno energijo po razumnih 
cenah, in prepreči selitev virov CO2;
Komisijo torej poziva, naj čim prej 
predloži dodatno oceno in priporočila za 
nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov in naložb v kraje 
zunaj EU, zlasti pa naj se osredotoči na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite zasnove za energetski trg, ter 
tako zagotovi, da potrošniki prejemajo 
električno energijo po razumnih cenah,
vlagatelji pa prihodke, in prepreči selitev 
virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno 
energijo po razumnih cenah, in prepreči 
selitev virov CO2; Komisijo torej poziva, 
naj čim prej predloži dodatno oceno in 
priporočila za nadaljnje ukrepe, ki bi 
lahko preprečili tveganje selitve virov CO2 
zaradi preselitve proizvodnih objektov v 
kraje zunaj EU, zlasti pa naj se osredotoči 
na dodatne scenarije v primeru omejitve 
ali neizvajanja nadaljnjih globalnih 
ukrepov za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj predstavi
raziskavo, v kateri bo analizirala nove in 
stroškovno učinkovite tržne zasnove z 
namenom vključiti velike deleže nestalnih 
obnovljivih virov energije z opredelitvijo 
ozkih grl za pregledne maloprodajne cene 
električne energije, ki odražajo stroške, ter 
tako  odjemalcem omogoči, da v celoti 
izkoristijo ugodnosti liberaliziranega 
energetskega trga;
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Or. en

Predlog spremembe 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki in industrija prejemajo 
energijo po dostopnih cenah, in prepreči 
selitev virov CO2; Komisijo torej poziva, 
naj čim prej predloži dodatno oceno in 
priporočila za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko 
preprečili tveganje selitve virov CO2 zaradi 
preselitve proizvodnih objektov v kraje 
zunaj EU, zlasti pa naj se osredotoči na 
dodatne scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 796
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi,
da potrošniki prejemajo električno 
energijo po razumnih cenah, in prepreči 
selitev virov CO2; Komisijo torej poziva, 
naj čim prej predloži dodatno oceno in 
priporočila za nadaljnje ukrepe, ki bi 

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove (vključno s čim 
večjimi prihranki energije) za vključitev 
obnovljivih virov energije s ciljem 
opredeliti obstoječa ozka grla za 
preglednost oblikovanja cen elektrike in 
omogočiti potrošnikom, da izkoristijo vse 
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lahko preprečili tveganje selitve virov CO2
zaradi preselitve proizvodnih objektov v 
kraje zunaj EU, zlasti pa naj se osredotoči 
na dodatne scenarije v primeru omejitve 
ali neizvajanja nadaljnjih globalnih 
ukrepov za zmanjšanje emisij ogljika;

ugodnosti pravega liberaliziranega 
energetskega trga;

Or. es

Predlog spremembe 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po razumnih cenah, in prepreči selitev 
virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim 
prej predloži dodatno oceno in priporočila 
za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili 
tveganje selitve virov CO2 zaradi preselitve 
proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, 
zlasti pa naj se osredotoči na dodatne 
scenarije v primeru omejitve ali 
neizvajanja nadaljnjih globalnih ukrepov 
za zmanjšanje emisij ogljika;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, 
v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, 
da potrošniki prejemajo električno energijo 
po najnižjih možnih cenah, in prepreči 
selitev virov CO2; Komisijo torej poziva, 
naj čim prej predloži dodatno oceno in 
priporočila za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko 
preprečili tveganje selitve virov CO2, zlasti 
za sektorje z visoko porabo električne 
energije, zaradi preselitve proizvodnih 
objektov v kraje zunaj EU, ob upoštevanju 
mednarodnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 798
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva Komisijo, naj opravi 
raziskavo, v kateri bo analizirala skupne 
sistemske stroške in učinke različnih virov 
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energije ter dolgoročni učinek na 
zadostnost proizvodnje; 

Or. en

Predlog spremembe 799
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. se zavzema za odmik mehanizma za 
oblikovanje cen plina od indeksacije na 
podlagi cen nafte in za prehod na 
prožnejše rešitve ob spoštovanju proste 
trgovinske izmenjave;

Or. fr

Predlog spremembe 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. meni, da je treba dati prednost 
potrebi po cenovno dostopni energiji, ki 
bo koristila gospodinjstvom, podjetjem in 
industriji; poziva Komisijo, naj pri
sprejemanju novih ukrepov na področju 
energije in podnebnih sprememb upošteva 
njihove pomisleke;

Or. en

Predlog spremembe 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. ugotavlja, da selitev virov CO2 ne 
zajema le emisij iz obstoječih obratov, 
temveč vpliva tudi na prihodnje naložbene 
odločitve, saj se bodo podjetja morda 
izogibala vlaganjem v obrate v Evropi; v 
tem kontekstu poziva Komisijo, da pri 
pripravi okvira do leta 2030 izloči vse 
rešitve, ki lahko povzročijo zvišanje cen 
energije ali krepitev selitve virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da v okviru brezplačnega 
dodeljevanja pravic ni upoštevana 
gospodarska logika načela vključitve cene 
ogljika v ceno proizvoda; ugotavlja, da 
nedavna študija, ki jo je naročila 
Evropska komisija, ni dala nobenih 
dokazov o selitvi virov CO2 v preteklih 
dveh tržnih obdobjih sistema za trgovanje 
z emisijami; poudarja, da bi bilo treba za 
zmanjšanje morebitnega prihodnjega 
tveganja za selitev virov CO2 prihodke od 
dražb v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami nameniti za kapitalsko 
intenzivne naložbe v prodorne tehnologije 
v energijsko intenzivnih panogah ali za 
spodbujanje drugih oblik zaposlovanja, na 
primer z nižjo obdavčitvijo dela;

Or. en
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Predlog spremembe 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. poudarja, da so cene energije za 
posameznike kot tudi industrijske 
odjemalce zelo pomemben element 
njihovega proračuna oziroma proizvodnih 
stroškov ter da cene energije na splošno 
določajo konkurenčnost subjektov EU v 
primerjavi z njihovo konkurenco v drugih 
razvitih svetovnih gospodarstvih;

Or. en

Predlog spremembe 804
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam, pa tudi razvoju 
znanstvenih in tehničnih partnerstev z 
njenimi mednarodnimi partnerji;

Or. fr
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Predlog spremembe 805
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam; poziva Komisijo, 
naj predloži strategijo industrijske politike 
za energijo iz obnovljivih virov, ki bo 
pokrivala celotni proces od raziskav in 
razvoja do financiranja;

Or. de

Predlog spremembe 806
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost ceni energije,
raziskavam in razvoju ter inovacijam;

Or. fi
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Predlog spremembe 807
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov ter izogibanju generičnim in 
obremenjujočim zavezujočim ciljem;
ugotavlja tudi, da njihova gospodarstva 
rastejo veliko hitreje kot gospodarstva EU;
na podlagi tega sklepa, da mora EU dati 
prednost raziskavam in razvoju ter 
inovacijam;

Or. en

Predlog spremembe 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU podpreti raziskave in razvoj 
ter inovacije, kot tudi da mora krepiti 
svojo vodilno vlogo na področju zelenih 
tehnologij;

Or. en
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Predlog spremembe 809
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam, še zlasti pa 
ustvarjanju evropske dodane vrednosti pri 
razvoju in domači proizvodnji tehnologij 
in izdelkov za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, kakor tudi 
hitrosti prenosa raziskav in inovacij na 
področju energije v dejanske izdelke in 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam in povečanju 
produktivnosti proizvodnih procesov;
opozarja, da nedavne ugotovitve kažejo, 
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da je EU sicer še vedno vodilna v globalni 
tekmi na področju čistih tehnologij, a da 
se ZDA in Kitajska hitro približujeta; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
povečajo svoje naložbe v zelene izdelke in 
storitve ter podporo zanje;

Or. en

Predlog spremembe 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU za trajnostni razvoj dati 
prednost raziskavam in razvoju ter 
inovacijam;

Or. en

Predlog spremembe 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
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gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam; meni, da bi zato 
zlasti prihodki od prodaje potrdil v 
sistemu za trgovanje z emisijami v 
prihodnosti morali biti 100-odstotno 
namenjeni za omogočanje naložb in 
inovacij v nizkoogljičnem sektorju ter za 
preprečevanje posrednih stroškov CO2;

Or. de

Predlog spremembe 813
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU prednostno podpirati 
raziskave in razvoj ter inovacije;

Or. es

Predlog spremembe 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na 
svetovnem trgu veliko pozornosti 
namenjajo tehnološkemu razvoju, 
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inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; ugotavlja tudi, da njihova 
gospodarstva rastejo veliko hitreje kot 
gospodarstva EU; na podlagi tega sklepa, 
da mora EU dati prednost raziskavam in 
razvoju ter inovacijam;

inovacijam in izboljševanju proizvodnih 
procesov; na podlagi tega sklepa, da mora 
EU dati prednost raziskavam in razvoju ter 
inovacijam, določitev dolgoročnih ciljev 
pa bo spodbudila nove tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 815
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. opozarja na učinek, ki ga imajo 
zelene komponente na ceno energentov, 
in poudarja, da je treba ta učinek 
upoštevati pri sklepanju sporazumov med 
EU in državami, ki niso članice EU;

Or. bg

Predlog spremembe 816
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. meni, da bo do potrebnih inovacij 
prišlo le, če bodo zasebna podjetja lahko v 
ta namen namenila zadostna sredstva, ki 
jih ne bodo porabila za nepotrebne 
stroške, ki izhajajo iz obremenjujoče 
zakonodaje; poziva k dejanski obravnavi
stroškovne učinkovitosti pri doseganju 
ciljev EU v prihodnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. spodbuja Komisijo, naj podpre razvoj 
naprednih biogoriv za prometni sektor, ki 
izboljšujejo kakovost goriv in tako 
povečujejo splošno konkurenčnost 
evropskega gospodarstva brez potrebe po 
dodatnih naložbah v novo infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. se zaveda, da sektor energije iz 
obnovljivih virov podpira druge 
gospodarske sektorje v Evropi, na primer 
kovinsko-predelovalni sektor, sektor 
električne in elektronske opreme, 
informacijskih tehnologij, gradbeništva, 
prometa in finančnih storitev; obžaluje, 
da ne obstaja posebna industrijska 
politika, ki bi se ukvarjala s potrebami 
tega hitro rastočega sektorja, ki 
gospodarstvu EU zagotavlja številna 
delovna mesta; poziva Komisijo, naj 
razvije industrijsko strategijo za 
tehnologije za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije, ki bo vključevala 
zainteresirane strani na regionalni in 
lokalni ravni ter se bo osredotočala na 
tehnološke inovacije, dobavno verigo, 
ozka grla in financiranje;
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Or. en

Predlog spremembe 819
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, naj spodbujajo izobraževanje na 
področju znanosti, tehnologije, inženirstva 
in matematike (STEM) za energetski 
sektor ter ohranjajo izobraževalne 
ustanove, ki so sposobne proizvajati 
usposobljeno delovno silo in naslednjo 
generacijo znanstvenikov in inovatorjev, 
ki bodo pomagali doseči cilj energetsko 
samozadostne in trajnostne Evrope; v 
zvezi s tem opominja na pomembno vlogo 
Obzorja 2020 in Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri premoščanju 
prepada med raziskavami, izobraževanjem 
in uporabnimi inovacijami v energetskem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 820
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja, da bi bila uporaba 
tehnologij za zajemanje in shranjevanje 
ogljika lahko ključna za doseganje ciljev 
zmanjšanja emisij CO2 ob nižjih stroških 
do leta 2050, zlasti za tiste sektorje 
industrije, ki so največji onesnaževalci s 
CO2 in ki se spopadajo z močno 
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mednarodno konkurenco; poziva 
Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za 
razvoj te tehnologije glede na njen 
dejanski potencial;

Or. fr

Predlog spremembe 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Komisijo, naj preuči 
sorazmeren in nediskriminatoren sistem 
za izravnavanje ogljika iz Direktive 
2009/29/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009, ki bi 
internaliziral negativne zunanje dejavnike 
proizvodnje in prometa, na primer 
prilagoditev evropskih mejnih davkov, ki 
jih države članice zaračunavajo za 
uvožene izdelke in se izračunajo na 
podlagi emisij ogljika v življenjskem ciklu 
izdelkov, ter bi vključeval mehanizem 
rabata za izvoz; poudarja, da bi se za 
združljivost sistema za izravnavanje 
ogljika za uvožene izdelke s pravili 
Svetovne trgovinske organizacije morala 
za podobne izdelke uporabljati domača 
obdavčitev ogljika in se ta ne bi smela 
nalagati neposredno proizvajalcem ali 
uvoznikom; priznava, da bi bilo zaradi 
praktične zapletenosti treba prilagoditev 
mejnih davkov skrbno načrtovati in 
postopno uvajati v skladu z mednarodnimi 
trgovinskimi sporazumi, na primer s 
pilotnim projektom v sektorjih, ki jih 
domače okoljske dajatve najbolj 
prizadenejo; meni, da bi prilagoditev 
mejnih davkov koristila tako 
konkurenčnosti podjetij v EU kakor tudi 
okoljski trajnosti mednarodne proizvodnje 
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in prometa; poudarja, da bi prihodke od 
prilagoditve mejnih davkov lahko 
uporabili za znižanje davkov, še zlasti 
davka na delo, in/ali podporo razvoju 
trajnostnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja tveganje „selitve virov CO2
z nizkimi emisijami ogljika“, ko naložbe v 
nizkoogljično tehnologijo bežijo iz Evrope 
zaradi negotovosti v zvezi z ambicijami 
EU za nadaljnjo dekarbonizacijo; v tem 
okviru ugotavlja, da se je trenutni delež 
EU v vloženih svetovnih tehnoloških 
nizkoogljičnih patentih zmanjšal na 
tretjinskega, medtem ko je bil leta 1999 
skoraj polovičen;

Or. en

Predlog spremembe 823
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. je zaskrbljen, da bodo trenutne 
politike EU, ki skušajo obnovljive vire 
energije umestiti kot evropski primarni vir 
energije, če jim ne bodo sledili tudi drugi 
glavni svetovni igralci, povzročile nevarno 
nekonkurenčnost evropske industrije v 
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primerjavi s tistimi gospodarstvi, ki bodo 
še naprej v veliki meri uporabljala fosilna 
goriva;

Or. en

Predlog spremembe 824
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 30 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30c. zato meni, da je pred vsakim 
nadaljnjim povečanjem ciljev EU za 
zmanjšanje emisij nujen globalni dogovor, 
ki bo zagotavljal pravičen delež 
odgovornosti tako med razvitimi državami 
kot tudi med državami v razvoju, zlasti 
med mnogimi izmed slednjih, saj hitro 
postajajo največje globalne 
onesnaževalke;

Or. en

Predlog spremembe 825
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na 
primer, lahko temeljil na fiskalnih 
politikah, raziskavah in razvoju, 
inovacijah, industrijskih cenah energije in 
regulativnih bremenih;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na 
primer, lahko temeljil na fiskalnih 
politikah, raziskavah in razvoju, 
inovacijah, industrijskih cenah energije in 
regulativnih bremenih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na 
primer, lahko temeljil na fiskalnih 
politikah, raziskavah in razvoju, 
inovacijah, industrijskih cenah energije in 
regulativnih bremenih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 828
Rachida Dati
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, inovacijah, 
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih;

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, inovacijah, 
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih; poudarja, da bi se, kolikor je 
mogoče, energetska in okoljska politika 
morali izogibati ustvarjanju regulativnih 
bremen za gospodarstvo, ki jih ne 
upravičujejo interesi potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, inovacijah, 
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih;

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, inovacijah, 
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih; poudarja, da je v tej novi 
metodologiji treba upoštevati zunanje 
stroške podnebnih sprememb, vključno s 
tistimi, ki so povezani z okoljem, javnim 
zdravjem in ekosistemi širše;

Or. en

Predlog spremembe 830
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, inovacijah, 
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih;

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah, 
raziskavah in razvoju, izvozu tehnologije, 
raziskovalcih in visoko usposobljenih 
delavcih, inovacijah, industrijskih cenah 
energije in regulativnih bremenih;

Or. en

Predlog spremembe 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah,
raziskavah in razvoju, inovacijah,
industrijskih cenah energije in regulativnih 
bremenih;

31. poziva Komisijo, naj razvije način za 
merjenje konkurenčnosti med EU in 
njenimi glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, 
lahko temeljil na fiskalnih politikah,
ravneh raziskav in razvoja, industrijskih 
cenah energije, ravneh plač in
produktivnosti, geoloških okoliščinah, 
infrastrukturi in drugih zadevnih 
dejavnikih;

Or. en

Predlog spremembe 832
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31а. opozarja na ključno vlogo malih in 
srednjih podjetij kot generatorjev 
gospodarske rasti v EU ter poziva 
Komisijo in države članice k oblikovanju 
ugodnega okolja za naložbe s strani malih 
in srednjih podjetij v tehnologije 
varčevanja z energijo in k aktivnemu 
spodbujanju takih naložb;

Or. bg

Predlog spremembe 833
Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
predlaganega okvira podnebne in 
energetske politike do leta 2030 upošteva 
dejstvo, da je proizvodnja plina iz 
skrilavca v ZDA radikalno spremenila 
svetovno oskrbo z energijo in privedla do 
občutnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov; meni, da je plin iz skrilavca lahko 
priložnost za Evropo in ga je mogoče 
razvijati varno ter odgovorno do okolja;

Or. en

Predlog spremembe 834
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) , Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva Komisijo, naj skrbno pretehta 
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vpliv novih politik z vidika ustvarjanja 
„zelenih delovnih mest“ nasproti izgubi 
industrijske konkurenčnosti in obstoječih 
delovnih mest v drugih sektorjih, s 
posebnim poudarkom na težki industriji in 
priznanju različnih okoliščin v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 835
Anna Rosbach

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem ko 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znižale;

Or. en

Predlog spremembe 836
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, preden EU sklene kakršen 
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sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem ko 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

koli sporazum o prosti trgovini, še posebej 
zaradi načrtovanega sporazuma o prosti 
trgovini, o katerem trenutno poteka 
razprava z ZDA, kjer so se cene energije 
znatno znižale, medtem ko prizadevanja za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov niso 
enakovredna že doseženemu napredku v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem 
ko prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU pregledno
obravnavati primerjalne prednosti in 
slabosti njenega gospodarstva, zlasti kar 
zadeva vse sporazume o prosti trgovini, ki 
jih sklene EU, še posebej zaradi 
načrtovanega sporazuma o prosti trgovini z 
ZDA;

Or. en

Predlog spremembe 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v 
vsakršni prihodnji politiki EU obravnavati 

32. poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 



PE523.090v02-00 38/78 AM\1010283SL.doc

SL

primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem 
ko prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zato podpira ambiciozen in 
skladen okvir do leta 2030, ki bo 
spodbudil naložbe v inovativne 
tehnologije, raziskave in razvoj ter tako 
okrepil konkurenčnost EU;

Or. en

Predlog spremembe 839
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem 
ko prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, pri tem pa upoštevati tudi ukrepe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
njihove gospodarske koristi;

Or. en

Predlog spremembe 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
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prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem ko 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem ko 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU, čeprav je 
cena ogljika v Kaliforniji trenutno več kot 
dvakrat večja kot v EU;

Or. en

Predlog spremembe 841
Konrad Szymański, Niki Cavela (Niki Tzavela) , Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije znatno znižale, medtem ko 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov niso enakovredna že 
doseženemu napredku v EU;

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni 
prihodnji politiki EU obravnavati 
primerjalne prednosti in slabosti njenega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva vse 
sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene 
EU, še posebej zaradi načrtovanega 
sporazuma o prosti trgovini z ZDA, kjer so 
se cene energije in emisije CO2 znatno 
znižale (zaradi „revolucije plina iz 
skrilavca“);

Or. en

Predlog spremembe 842
Niki Cavela (Niki Tzavela)

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

32a. poudarja, da sta proizvodnja in 
povečana uporaba zemeljskega plina v 
ZDA povzročila dotok premoga iz ZDA na 
evropski trg; poudarja, da je zaradi nizke 
cene v sistemu za trgovanje z emisijami 
trenutno proizvodnja električne energije 
na premog konkurenčnejša od 
proizvodnje električne energije na plin; 
poudarja, da je prehod s premoga na 
zemeljski plin v ZDA privedel do 
zmanjševanja emisij CO2, ki so se med 
letoma 2005 in 2012 zmanjšale za 12 % in 
so po podatkih uprave ZDA za energetske 
informacije na najnižji ravni po letu 
1994;

Or. en

Predlog spremembe 843
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja bistveni pomen naložb v 
možnosti „brez obžalovanja“, torej 
energetsko učinkovitost, obnovljive vire 
energije in energetsko infrastrukturo, z 
namenom krepitve gospodarstva, 
ustvarjanja trajnostne rasti in delovnih 
mest ter zagotavljanja stabilnih in 
cenovno dostopnih cen energije za 
evropske potrošnike;

Or. de

Predlog spremembe 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. z zaskrbljenostjo opaža pozive k 
mehanizmu vključevanja ogljika na 
mejah EU; tak instrument ne bi le ogrozil 
gospodarske rasti in inovacij, temveč bi 
imel negativne posledice tudi za podnebne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 845
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. je trdno prepričan, da je energija iz 
obnovljivih virov neposredno povezana z 
novimi delovnimi mesti in gospodarsko 
rastjo, zlasti kar zadeva ohranjanje 
visokokakovostnih delovnih mest v 
Evropi; poudarja, da ima cilj glede  
obnovljivih virov energije največji 
potencial za spodbujanje dolgoročnega 
razvoja delovnih mest na podlagi visoke 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

32 a. poziva Komisijo, naj razvije celovito 
analizo skupnih sistemskih stroškov in 
učinkov različnih virov energije ter 
njihovega dolgoročnega učinka na 
zadostnost proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 847
Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja, da je predvidljivo okolje za 
gospodarsko načrtovanje v EU ogroženo 
zaradi posledic podnebnih sprememb, kot 
so izredne vremenske razmere in naravne 
nesreče; ugotavlja, da se bodo izdatki za 
zavarovanje proti tveganjem zaradi 
nadaljnjih podnebnih sprememb zviševali; 
zato poziva Komisijo, naj še pospeši razvoj 
upravljanja tveganja nesreč v EU, zlasti 
glede na gospodarske stroške, ki so 
posledica naravnih nesreč, in izdatke za 
zavarovanje proti tveganjem;

Or. de

Predlog spremembe 848
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je tako neposredno kot 
tudi posredno zvišanje stroškov zaradi 
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sistema EU za trgovanje z emisijami v 
energijsko intenzivnih panogah treba v 
celoti povrniti, dokler ne bodo na svetovni 
ravni zagotovljeni enaki konkurenčni 
pogoji; vendar pa to ne sme povečati 
razlik v konkurenčnosti med državami 
članicami in bi se tako moralo v vseh 
državah članicah izvajati kot sistem na 
ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja, da se cene energije med 
različnimi regijami razlikujejo glede na 
geološke, politične in fiskalne razlike ter 
da je najboljši način za zagotavljanje 
nizkih cen energije ta, da se v celoti 
izkoristijo domači, trajnostni viri energije 
v EU;

Or. en

Predlog spremembe 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32b. ugotavlja, da je Evropa celina 
omejenih virov in da EU uvozi približno 
60 % plina, več kot 80 % nafte in skoraj 
50 % premoga za proizvodnjo električne 
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energije; v zvezi s tem vztraja pri okviru 
do leta 2030, ki močan poudarek namenja 
trajnostnim in obnovljivim virom energije 
v EU;

Or. en

Predlog spremembe 851
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 32 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32c. poziva k vzpostavitvi evropskega 
energetskega observatorija , katerega 
glavna naloga bi bilo ocenjevanje cen 
energije in njihovih sestavin ter 
zagotavljanje preglednosti in dostopnosti 
teh podatkov vsem končnim odjemalcem 
in vlagateljem; observatorij bi dajal tudi 
priporočila v skladu z našimi 
dolgoročnimi nizkoogljičnimi cilji na 
ravni EU in na nacionalnih ravneh z 
namenom koriščenja najnižjih možnih 
cen energije;

Or. en

Predlog spremembe 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priznavanje različnih zmogljivosti držav 
članic

Izkoriščanje največjega potenciala vseh
držav članic

Or. en
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Predlog spremembe 853
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca,
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo 
dosežki pri zmanjšanju emisij od leta 1990 
dalje, gospodarski potencial ter potencial 
za obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive in druge domače vire energije 
in energetsko učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij v 
okviru Kjotskega protokola, emisije na 
prebivalca, gospodarski potencial ter 
potencial za obnovljive in druge domače
vire energije in energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 856
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane – glede na trenutne 
gospodarske razmere in poslovno ozračje, 
zlasti v državah članicah, ki se soočajo z 
resnimi finančnimi težavami – ter da to 
upravičuje ukrepe za pravičnejšo 
porazdelitev prizadevanj, pri čemer se 
upoštevajo BDP države, dosežki pri 
zmanjšanju emisij od leta 1990 dalje, 
emisije na prebivalca, gospodarski 
potencial ter potencial za obnovljive vire 
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energije in energetsko učinkovitost;

Or. el

Predlog spremembe 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane, zaradi česar je pošteno
nadaljevati z ukrepi za pravično
porazdelitev prizadevanj kot doslej, pri 
čemer se upoštevajo BDP države, dosežki 
pri zmanjšanju emisij od leta 1990 dalje, 
emisije na prebivalca, gospodarski 
potencial ter potencial za obnovljive vire 
energije in energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 858
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane, kar upravičuje ukrepe 
za pravičnejšo porazdelitev prizadevanj, pri 
čemer se upoštevajo BDP, dostop do 
tehnologij, dosežki pri zmanjšanju emisij 
od leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;
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Or. en

Predlog spremembe 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 
leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost; ugotavlja, da bi globalna 
delitev bremen na podlagi prihodkov kot 
cilj za EU določila 57-odstotno 
zmanjšanje emisij do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU različno 
vplivajo na posamezne države članice in 
njihove državljane ter da to upravičuje 
ukrepe za pravičnejšo porazdelitev 
prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP 
države, dosežki pri zmanjšanju emisij od 

33. pozdravlja pripombe Komisije, da 
podnebni in energetski cilji EU lahko
različno vplivajo na posamezne države 
članice in njihove državljane ter da bi bilo 
pri določanju prizadevanj vsake države 
članice, ki so potrebna za izpolnitev novih 
zavezujočih ciljev do leta 2030 za emisije 
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leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, 
gospodarski potencial ter potencial za
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost;

toplogrednih plinov, obnovljive vire 
energije in energetsko učinkovitost, treba 
upoštevati individualne okoliščine vsake 
države in njen potencial za zmanjšanje 
emisij, proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov in prihranek energije;

Or. en

Predlog spremembe 861
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. meni, da bi bilo treba razviti ali 
posodobiti celovit načrt potenciala 
energije iz obnovljivih virov za celotno 
EU, saj bi to državam članicam 
omogočilo, da svoj sedanji energetski 
model preoblikujejo v skladu s političnim 
ciljem 3x20 brez metodoloških napak;

Or. pl

Predlog spremembe 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Cavela (Niki Tzavela) 

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poudarja, da sprejetje strategije za 
dekarbonizacijo, ki ne upošteva položaja 
nekaterih držav članic, lahko povzroči 
veliko povečanje energetske revščine v teh 
državah;

Or. en
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Predlog spremembe 863
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. meni, da bi zato delitev prizadevanj 
med državami članicami morala biti v 
skladu z načelom „skupne, a različne 
odgovornosti ter ustreznih zmožnosti“;

Or. en

Predlog spremembe 864
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi; v 
zvezi s tem poziva k resnemu spoštovanju 
tehnološke nevtralnosti pri oblikovanju 
ciljev politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 865
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko trajnostni;

Or. pt

Predlog spremembe 866
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire;

Or. en

Predlog spremembe 867
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
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rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;
poudarja, da so potrebni skupni ukrepi ter 
boljše usklajevanje in sodelovanje med 
državami članicami EU na področju 
energetike;

Or. de

Predlog spremembe 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope in podporne sisteme za
tehnologije obnovljivih virov energije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

Or. en

Predlog spremembe 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
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energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;
meni, da bi vsak prihodnji okvir moral 
spoštovati neodvisnost držav članic in da 
ne bi smel omejevati te pravice z 
upravnimi predpisi, ki bi lahko preprečili 
povečanje uporabe domačih energetskih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU EU odgovorna za dokončanje 
notranjega energetskega trga ter za 
spodbujanje obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti, medtem ko je 
odločanje glede mešanice energetskih 
virov v državah članicah v rokah držav 
članic, katerim bi bilo treba omogočiti, da 
uporabljajo in razvijajo različne pristope za 
tehnologije in energetske vire, ki so 
prijazni okolju ter družbeno in gospodarsko 
sprejemljivi, pod pogojem, da sprejmejo 
pristop obvladovanja tveganja in 
zagotovijo izvajanje v skladu z evropskimi 
političnimi cilji trajnosti, zanesljivosti 
oskrbe in cenovne dostopnosti;

Or. en

Predlog spremembe 871
Anne Delvaux
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi, 
obenem pa varujejo in izboljšujejo okolje;

Or. en

Predlog spremembe 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba 
omogočiti, da uporabljajo in razvijajo 
različne pristope za tehnologije in 
energetske vire, ki so prijazni okolju ter 
družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

34. poudarja, da je v skladu s členom 194 
PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v 
rokah držav članic, katerim bi bilo treba v 
okviru treh glavnih podnebnih in 
energetskih ciljev omogočiti, da 
uporabljajo in razvijajo različne pristope za 
tehnologije in energetske vire, ki so 
prijazni okolju ter družbeno in gospodarsko 
sprejemljivi z vidika podnebnih in 
energetskih ciljev politike Unije;

Or. en

Predlog spremembe 873
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. opaža resno zaskrbljenost zaradi 
sklepa Komisije o določitvi prehodnih 
pravil za usklajeno brezplačno dodelitev 
pravic do emisije na ravni Unije v skladu 
s členom 10a Direktive 2003/87/ES, ki je 
določil preveč stroga merila, ki ne 
upoštevajo goriva ali geografskih 
posebnosti držav članic, za katere je 
premog osnovno gorivo, kar bo povzročilo 
izkrivljanje konkurence na skupnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 874
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. meni, da skupna energetska 
učinkovitost, ki jo Eurostat izračuna za 
posamezne države članice, ne sme 
upoštevati le doseženih prihrankov 
energije, saj lahko gospodarska recesija 
paradoksalno da napačne rezultate za ta 
kazalnik; kazalnik energetske 
učinkovitosti za posamezno državo članico 
bi moral upoštevati spremembo BDP v tej 
državi v referenčnem obdobju;

Or. pl

Predlog spremembe 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. se zaveda, da tehnologije za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije 
vključujejo številne različne tehnične 
možnosti, ki jih je mogoče uporabiti v 
sektorjih električne energije, ogrevanja in 
hlajenja ter prometa; poudarja, da skupni 
zavezujoči cilj za obnovljive vire energije 
do leta 2030 državam članicam dopušča 
široko in prilagodljivo izbiro, kje in kdaj 
vlagati v energetske sektorje in 
tehnologije, ki prispevajo v teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 876
Chris Davies, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. opozarja Komisijo, da je Parlament 
pozval k pripravi zakonodaje, ki od 
posameznih držav članic zahteva, da 
izdelajo strategijo za nizke emisije ogljika 
do leta 2050; meni, da sicer taki 
nacionalno določeni načrti ne bi smeli biti 
pravno zavezujoči, so pa nujni za 
zagotavljanje jasnosti glede dolgoročne 
usmeritve politike in ukrepov, ki bodo 
potrebni za uresničitev ciljev, za vlagatelje 
in uradnike; pričakuje, da bo Komisija 
predlagala delitev bremen med državami 
članicami za določitev datuma za oddajo 
takih načrtov za namene revizije; poziva 
Komisijo, naj v primeru vseh načrtov, ki 
se štejejo za nerealistične, in če država 
članica ni pripravljena zagotoviti 
ustreznega pojasnila, predlaga take 
dodatne ukrepe, kot so morda potrebni za 
zagotovitev verodostojnosti ciljev Unije za 
zmanjšanje emisij CO2;
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Or. en

Predlog spremembe 877
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. se zaveda, da tehnologije za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije 
obsegajo veliko število tehničnih možnosti 
in da zavezujoči cilj državam članicam 
daje širok in prilagodljiv okvir možnosti 
za mešanico energetskih virov, tako z 
vidika energetskih sektorjev kot tudi z 
vidika tehnologij, ki prispevajo v vsakem 
posameznem sektorju;

Or. es

Predlog spremembe 878
Chris Davies, Jens Rohde

Predlog resolucije
Odstavek 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34b. pričakuje od Komisije, da bo 
predlagala zakonodajo, ki bo od vsake 
države članice zahtevala, da v okviru svoje 
dolgoročne strategije in na podlagi 
usklajenega okvira, ki ga vzpostavi 
Komisija, pripravi nacionalni akcijski 
načrt za dosego zmanjšanja emisij CO2 do 
leta 2030, ki bo sorazmerno s ciljem EU o 
40-odstotnem domačem zmanjšanju;  od 
držav članic zahteva, naj v takih akcijskih 
načrtih določijo lastne nacionalne cilje za 
izboljšanje energetske učinkovitosti in 
razvoj obnovljivih virov energije; vztraja, 
naj Komisija oceni take akcijske načrte z 
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vidika skladnosti z uresničevanjem 
notranjega energetskega trga Unije, in 
poziva Komisijo, naj sprejme potrebne 
določbe, s katerimi bo zagotovila, da bo 
doseganje nacionalnih ciljev pravna 
zahteva v zakonodaji Unije;

Or. en

Predlog spremembe 879
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali 
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih 
novih tehnologij ter globalni učinek 
izvajanja predlagane politike, zato da bi 
lahko predlagali cilje zmanjšanja za 
naslednja leta;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih 
novih tehnologij ter globalni učinek 
izvajanja predlagane politike, zato da bi 
lahko predlagali cilje zmanjšanja za 

črtano
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naslednja leta;

Or. en

Predlog spremembe 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali 
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih 
novih tehnologij ter globalni učinek 
izvajanja predlagane politike, zato da bi 
lahko predlagali cilje zmanjšanja za 
naslednja leta;

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali 
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih 
novih tehnologij energetske učinkovitosti 
in obnovljivih virov energije ter globalni 
učinek izvajanja predlagane politike, zato 
da bi lahko predlagali cilje zmanjšanja za 
naslednja leta;

Or. en

Predlog spremembe 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali 
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih 
novih tehnologij ter globalni učinek 
izvajanja predlagane politike, zato da bi 
lahko predlagali cilje zmanjšanja za 
naslednja leta;

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani 
ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje 
scenarijev ukrepanja, ki bi upoštevali 
obstoječi potencial v državah članicah, 
obete za razvoj stroškovno učinkovitih in 
trajnostnih novih tehnologij ter globalni 
učinek izvajanja predlagane politike, zato 
da bi lahko predlagali cilje zmanjšanja za 
naslednja leta;
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Or. en

Predlog spremembe 883
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. ugotavlja, da dajanje prednosti 
določenim virom energije (npr. jedrski 
energiji ali obnovljivim virom energije) 
pred drugimi lahko privede do položaja, 
ko bodo določene države članice pridobile 
primerjalno prednost in bodo imele 
nepošteno korist glede na tiste, ki bodo 
morale opraviti prenos tehnologij iz teh 
privilegiranih držav;

Or. en

Predlog spremembe 884
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo, naj izboljša 
spodbujanje in učinkovitost obstoječih 
finančnih mehanizmov (npr. NER300) za 
naložbe v nizkoogljično tehnologijo z 
zbiranjem vseh potrebnih informacij o 
finančnih možnostih za nacionalne, 
regionalne in lokalne ravni v enotni, jasni 
in lahko dostopni podatkovni zbirki;

Or. en
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Predlog spremembe 885
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije za mala in srednja podjetja ter
sektorje težke industrije; zato poziva 
Komisijo, naj preuči možnost ustanovitve 
sklada, ki bi lahko pripomogel k 
spodbujanju naložb in bi se po možnosti 
financiral z deležem prihodkov iz sistema 
za trgovanje z emisijami;

Or. bg

Predlog spremembe 886
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami, poleg programa NER300, ki ga 
je treba oceniti za zagotovitev, da se 
pravilno izvaja;

Or. fr

Predlog spremembe 887
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči
možnosti za izboljšanje obstoječih skladov 
za financiranje, ki bi lahko pripomogli k 
spodbujanju naložb;

Or. en

Predlog spremembe 888
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami ter s sredstvi iz strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 889
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije;

Or. fi

Predlog spremembe 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj
preuči možnost ustanovitve sklada, ki bi 
lahko pripomogel k spodbujanju naložb in
bi se po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da so dostop in stroški
kapitala pogosto ovira za naložbe v
kapitalsko intenzivne čistejše tehnologije;
zato poziva Komisijo, naj predlaga tri 
zavezujoče in ambiciozne cilje za 
toplogredne pline, obnovljive vire energije 
in energetsko učinkovitost, da bi 
zagotovila dolgoročno varnost naložb, s 
čimer se bodo znižali stroški kapitala; 
poleg tega od Komisije zahteva, naj razvije 
inovativne instrumente financiranja in
spodbujevalne sklade z javnim semenskim 
kapitalom;

Or. en

Predlog spremembe 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost podpore ustanovitvi nacionalnih 
skladov, ki bi lahko pripomogli k 
spodbujanju naložb in bi se po možnosti
financirali z deležem prihodkov iz
nacionalnih sistemov za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije in energetsko učinkovitost, 
tudi za sektorje težke industrije; zato 
poziva Komisijo, naj preuči možnosti
ustanovitve sklada, ki bi združeval 
obstoječe in nove vire financiranja, ki bi
lahko pripomogel k spodbujanju naložb in
ki bi se po možnosti med drugim financiral 
z deležem prihodkov iz sistema za 
trgovanje z emisijami; poziva Komisijo, 
naj razvije inovativne finančne 
instrumente ter večjo vlogo nameni 
Evropski investicijski banki, nacionalnim 
javnim finančnim institucijam, 
pokojninskim skladom in zavarovalnicam;

Or. en

Predlog spremembe 893
Elisabetta Gardini
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami; pravila glede dostopa do tega 
sklada bi morala biti taka, da bi zmanjšala 
finančno tveganje vlagateljev;

Or. en

Predlog spremembe 894
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami ter s katerim bi se lahko 
spodbujal razvoj inovativnih 
nizkoogljičnih tehnologij, ter naj podpre 
pobude za zmanjšanje stroškov in emisij 
ogljika v energijsko intenzivnih panogah;

Or. en
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Predlog spremembe 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala 
pogosto ovira za naložbe v čistejše 
tehnologije, tudi za sektorje težke 
industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnost ustanovitve sklada, ki bi lahko 
pripomogel k spodbujanju naložb in bi se 
po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z 
emisijami; meni, da bi pri tem pomagala 
bistvena krepitev in preusmeritev 
Evropske investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 896
Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 36 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

glede na dejstvo, da nekateri industrijski 
sektorji za nadaljnje zmanjšanje emisij in 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
potrebujejo prebojne tehnologije, ki 
presegajo trenutno stanje tehničnega 
razvoja, poziva Svet, naj v politične 
ukrepe vključi jasne zaveze za 
financiranje raziskav, razvoja, pilotnih 
obratov in uporabe novih tehnologij, ki so 
skladne s ravnjo prizadevanj, zahtevano v 
ciljih do leta 2030;

Or. en
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Predlog spremembe 897
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. poziva k pragmatičnemu pristopu 
Evropske unije k novim tržnim modelom, 
ureditvi in modelom financiranja za 
nizkoogljične energetske rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. ugotavlja, da nekatere države v vzponu 
in razvite države danes izvajajo različne 
podnebne politike in naložbe, ki 
vključujejo tudi izvajanje njihovih lastnih 
sistemov za trgovanje z emisijami;

37. ugotavlja, da države v vzponu in 
razvite države danes izvajajo različne 
podnebne politike in naložbe, ki 
vključujejo tudi izvajanje njihovih lastnih 
sistemov za trgovanje z emisijami;
pozdravlja prihodnjo perspektivo 
povezovanja sistema EU za trgovanje z 
emisijami z drugimi mehanizmi trgovanja 
z ogljikom po svetu za oblikovanje 
svetovnega trga ogljika; poudarja, da bo 
tak globalni pristop pomenil enake 
konkurenčne pogoje za evropsko 
industrijo ter je najbolj celovit in 
stroškovno učinkovit pristop k 
odpravljanju industrijskih emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. ugotavlja, da nekatere države v vzponu 
in razvite države danes izvajajo različne
podnebne politike in naložbe, ki 
vključujejo tudi izvajanje njihovih lastnih 
sistemov za trgovanje z emisijami;

37. ugotavlja, da številne države v vzponu 
in razvite države razvijajo podnebne 
politike in naložbe, ki vključujejo izvajanje 
njihovih lastnih sistemov za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 900
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da se mora cilj 
poglobljenega sodelovanja na področju 
energetske politike odražati tudi v zunanji 
energetski politiki, in zato poziva k 
evropeizaciji sporazumov s tretjimi 
državami na področju energije in k 
vključitvi ciljev evropske energetske 
politike;

Or. de

Predlog spremembe 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. ugotavlja da so se po podatkih 
Mednarodne agencije za energijo cene 
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energije v Evropi med letoma 2005 in 
2012 zvišale za 38 %, medtem ko so se v 
ZDA v istem obdobju znižale za 4 %; 
izraža zaskrbljenost zaradi vpliva tega na 
evropsko konkurenčnost; poudarja pomen 
transatlantskega sporazuma o prosti 
trgovini za področje energetike;

Or. de

Predlog spremembe 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da je 138 držav po vsem 
svetu prilagodilo cilje in politike 
obnovljivih virov energije; se zaveda, da 
naložbe v zelene tehnologije v Indiji, na 
Kitajskem in v ZDA rastejo mnogo hitreje 
kot v EU; v zvezi s tem poudarja, da 
Evropa tega še zdaleč ne „dela sama“, 
temveč, nasprotno, da tvega, da bo 
zamudila gospodarsko priložnost, ki jo 
prinaša trenutno energetsko 
preoblikovanje;

Or. en

Predlog spremembe 903
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. ugotavlja, da vodilna vloga EU na 
področju tehnologije obnovljivih virov 
energije izvira iz inovacij v proizvodnji in 
na področjih, kot je sistemsko 
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povezovanje; se zaveda, da bo zaradi 
sprejetja zavezujočih ciljev do leta 2030 
EU igrala vlogo kompetenčnega grozda, 
ki omogoča razvoj visokokakovostnih in 
stroškovno konkurenčnih izdelkov. To bo 
koristilo notranjemu trgu ter evropskim 
podjetjem omogočilo vstop na rastoče trge 
tretjih držav po zaslugi konkurenčne 
prednosti EU. Če ne bo ambicioznega 
svežnja ciljev do leta 2030, EU tvega, da 
bo izgubila tržno in tehnološko vodilno 
vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da je dobro delujoč sistem 
EU za trgovanje z emisijami ključen za 
ohranjanje vodilne vloge EU na področju 
podnebnih sprememb ter da številne 
države, na primer Kitajska in Avstralija, 
izvajajo ali razvijajo zakonodajo za 
uvedbo svojega sistema za trgovanje z 
emisijami na podlagi sistema EU; v zvezi s 
tem opozarja, da sta mednarodna zgornja 
meja in trgovinski sistem bistvena za 
zagotovitev novega pravno zavezujočega 
sporazuma o globalnih podnebnih 
spremembah in da je brez stabilnega in 
predvidljivega sistema za trgovanje z 
emisijami ogrožena verodostojnost 
podnebne politike EU;

Or. en
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Predlog spremembe 905
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. priznava pomen zavezujočih ciljev in 
politik do leta 2020 na področju energije 
iz obnovljivih virov za pomoč EU, da 
vzpostavi vodilno vlogo na področju 
tehnologije na svetovnih trgih in na 
področju inovacij v zvezi s tehnologijo 
obnovljivih virov energije; poudarja, da bi 
nadaljevanje te politike s sprejetjem 
zavezujočega cilja glede obnovljivih virov 
energije do leta 2030 EU omogočilo 
tekmovanje s Kitajsko, ZDA, Južno 
Korejo, Japonsko in Indijo za vodilno 
vlogo na področju tehnologije na trgih 
prihodnosti, celo v času gospodarskih 
omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 906
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;
poudarja, da bodo rezultati pogajanj v 
Parizu odločilni za sprejemanje 
zakonodaje o ustrezni ravni ambicij za 
cilje EU za zmanjšanje emisij do leta 
2030;
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Or. en

Predlog spremembe 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;
poudarja pomen celovite strategije, v 
kateri tretje države sprejmejo zavezujoče 
obljube za zmanjšanje emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;
poudarja, da je le s skupnimi globalnimi 
prizadevanji boj proti podnebnim 
spremembam lahko uspešen, medtem ko 
bi nadaljnje zaveze le s strani EU ogrozile 
evropsko industrijsko osnovo; zato 
poudarja, da morajo rezultati 
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mednarodnih pogajanj o podnebju 
določiti cilj zmanjšanja emisij CO2, ki ga 
EU lahko sprejme;

Or. de

Predlog spremembe 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da so države 
članice enotne pri pogajanjih o podnebju, 
tako da se zagotovi nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah v letu 
2015; meni, da je za uspešen sporazum za 
leto 2015 potrebno, da se države še pred 
vrhunskim srečanjem svetovnih voditeljev, 
ki ga bo septembra 2014 organiziral Ban-
Ki Moon, zavežejo k znižanju emisij 
toplogrednih plinov; meni, da mora biti 
EU zgled in pravočasno do vrhunskega 
srečanja sprejeti ambiciozne cilje za leto 
2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, energetsko učinkovitost in energijo 
iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 910
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo in da države 
članice enotno opredelijo odločno skupno 
stališče, ki ga bodo zagovarjale na 

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU 
ohrani svojo vodilno vlogo pri prehodu v 
brezogljično gospodarstvo z opredelitvijo 
treh zavezujočih ciljev, ki zajemajo 
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pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

obnovljive vire energije, prihranke 
energije in zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; poziva države 
članice, naj enotno opredelijo odločno 
skupno stališče, ki ga bodo zagovarjale na 
pogajanjih v Parizu leta 2015, katerih 
namen je doseči nov zavezujoč svetovni 
sporazum o podnebnih spremembah;

Or. es

Predlog spremembe 911
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. meni, da bi potencial izvoza 
utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA 
lahko imel velik vpliv na delovanje 
notranjega energetskega trga EU ter 
pomembne posledice za geopolitiko na 
področju energetike v bližnji evropski 
soseščini in tradicionalnih državah 
dobaviteljicah;

Or. en

Predlog spremembe 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. poudarja, da v okviru pogajanj o 
transatlantskem partnerstvu za trgovino 
in investicije pogovori na področju 
energetike igrajo pomembno in bistveno 
vlogo;

Or. en
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Predlog spremembe 913
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. poudarja ključno vlogo 
mednarodnega podnebnega financiranja 
in zato države članice poziva, naj v skladu 
z okvirno konvencijo Združenih narodov o 
spremembi podnebja v zeleni podnebni 
sklad pravočasno prispevajo pravičen 
delež;

Or. en

Predlog spremembe 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. pozdravlja pobudo Ban Ki Moona o 
trajnostni energiji za vse, ki spodbuja 
energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov kot najustreznejši rešitvi 
za blažitev; poziva EU, naj podpre ta 
program; 

Or. en

Predlog spremembe 915
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. poziva države članice in druge 
stranke, naj v prihajajočih mednarodnih 
pogajanjih in v pričakovanju morebitnega 
zavezujočega sporazuma vprašanje selitve 
virov CO2 rešujejo na globalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 916
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 38 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38b. zato poziva k boljšemu usklajevanju 
med Svetom, Komisijo in Evropsko službo 
za zunanje delovanje, da bi bila EU 
enotna pri mednarodnih pogajanjih ter bi 
igrala aktivnejšo vlogo in imela večji vpliv 
pri spodbujanju nizkoogljičnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 917
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 38 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38c. meni, da bi ambiciozne politike glede 
inovacij, trajnostne energije in boja proti 
podnebnim spremembam Evropski uniji 
pomagale ohraniti njeno pionirsko vlogo 
in bi imele pozitiven vpliv v mednarodnih 
pogajanjih;

Or. en
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Predlog spremembe 918
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 38 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38d. meni, da bi tesnejše sodelovanje z 
mednarodnimi partnerji na področju 
raziskav in razvoja ter inovacij za nove 
nizkoogljične tehnologije lahko 
pripomoglo k dosegi novega zavezujočega 
globalnega sporazuma in reševanju 
podnebnih vprašanj na globalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 919
Anne Delvaux

Predlog resolucije
Odstavek 38 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38e. poziva Komisijo, naj preuči možnosti 
uporabe dela prihodkov od dražb pravic 
za emisije ogljika za izpolnitev 
mednarodnih obveznosti EU glede 
financiranja ukrepov za obvladovanje 
podnebnih sprememb do držav v razvoju, 
v skladu z njihovimi potrebami po 
prilagajanju in blažitvi;

Or. en

Predlog spremembe 920
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. meni, da bi podnebni in energetski 
okvir moral za dosego ciljev do leta 2030 
vključevati instrumente, ki so na voljo v 
okviru regionalne politike EU; to 
vključuje boljšo uporabo evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov za 
razvoj projektov decentraliziranih 
obnovljivih virov energije, projektov čistih 
goriv v urbanih in podeželskih območjih 
ter projektov energetske učinkovitosti;

Or. en


