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Predlog spremembe 1
Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije, ki predlaga 
zgodnji dogovor o okviru podnebne in 
energetske politike do 2030 s posebno 
pozornostjo, namenjeno cilju približevanja 
konkurenčnemu gospodarstvu, ki lahko 
ustvarja nove priložnosti za delovna mesta 
in rast;

1. podpira pobudo Komisije, ki predlaga 
zgodnji in ambiciozni dogovor o okviru 
podnebne in energetske politike do 2030 s 
posebno pozornostjo, namenjeno ciljema 
nujnega preprečevanja nadaljnjih 
podnebnih sprememb in približevanja 
konkurenčnemu gospodarstvu, ki lahko 
ustvarja nove priložnosti za delovna mesta 
in rast;

Or. en

Predlog spremembe 2
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira pobudo Komisije, ki predlaga 
zgodnji dogovor o okviru podnebne in 
energetske politike do 2030 s posebno 
pozornostjo, namenjeno cilju približevanja 
konkurenčnemu gospodarstvu, ki lahko 
ustvarja nove priložnosti za delovna mesta 
in rast;

1. podpira pobudo Komisije, ki predlaga 
zgodnji dogovor o okviru podnebne in 
energetske politike do 2030 s posebno 
pozornostjo, namenjeno cilju približevanja 
konkurenčnemu gospodarstvu z manj 
intenzivno rabo virov, ki lahko ustvarja 
nove priložnosti za kakovostna delovna 
mesta in trajnostno rast;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je bilo ustvarjanje 
delovnih mest v „ekoloških panogah“ med 
recesijo v primerjavi s številnimi drugimi 
sektorji1 pozitivno;
__________________
1 Delovni dokument služb Evropske 
komisije z naslovom: „Izkoriščanje 
zaposlitvenega potenciala zelene rasti“ 
(SWD(2012) 92 final), str. 5.

Or. en

Predlog spremembe 4
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k sprejetju ukrepov za dodelitev 
sredstev načrta za oživitev gospodarstva 
kakovostnim zelenim delovnim mestom in 
trajnostni rasti; poudarja, da je treba 
zlasti malim in srednjim podjetjem 
pomagati, da bodo ustvarjala kakovostna 
zelena delovna mesta za visoko in nizko 
usposobljene delavce; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Jürgen Creutzmann
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k uravnoteženemu pristopu do 
morebitnih novih podnebnih in 
energetskih ciljev ob upoštevanju 
negativnih učinkov na industrijsko bazo 
in zaposlovanje v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da so se plače v intenzivno 
nizkoogljičnem sektorju zmanjšale manj 
kot v 15 po emisijah največjih panogah, 
zlasti v preteklih letih;1

__________________
1 Mednarodna organizacija dela: Na poti 
k bolj zelenemu gospodarstvu: družbene 
razsežnosti, str. 48.

Or. en

Predlog spremembe 7
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja potrebo po vzpostavitvi 
platforme za države članice, da bodo te 
lahko usklajevale svoja prizadevanja za 
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ustvarjanje novih kakovostnih zelenih 
delovnih mest in trajnostne rasti; 
poudarja, da je treba podpreti tesno 
sodelovanje med vladami in socialnimi 
partnerji, da se zagotovi nemoten prehod 
na bolj zeleno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba na srednji rok 
ukiniti vse neposredne in posredne 
subvencije, davčne ugodnosti in finančno 
podporo za s fosilnimi gorivi povezane in 
okoljsko netrajnostne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da sta socialni dialog in 
udeležba delavcev temeljni vrednoti in 
orodji, ki podpirata in usklajujeta 
spodbujanje socialne kohezije, 
kakovostnega zaposlovanja in ustvarjanja 
delovnih mest na eni ter večje 
inovativnosti in konkurenčnosti evropskih 
gospodarstev na drugi strani;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da bi lahko sektorja 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do leta 2020 ustvarila 
5 milijonov delovnih mest, kot je 
napovedala Komisija1; poudarja, da se 
pričakuje, da bo prehod na gospodarstvo z
nizkimi emisijami ogljika zelo različno 
vplival na skupno raven zahtevanih 
spretnosti;

2. opominja, da bi lahko sektorja 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do leta 2020 ustvarila 
5 milijonov delovnih mest, kot je 
napovedala Komisija1; poudarja, da se 
pričakuje, da bo prehod na gospodarstvo z
manj intenzivno rabo virov zelo različno 
vplival na splošno raven zahtevanih 
spretnosti;

__________________ __________________
1 Sporočilo z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“
(COM(2012)0173).

1 Sporočilo z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“
(COM(2012)0173).

Or. en

Predlog spremembe 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da bi lahko sektorja 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do leta 2020 ustvarila 
5 milijonov delovnih mest, kot je 
napovedala Komisija1; poudarja, da se 
pričakuje, da bo prehod na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika zelo različno 
vplival na skupno raven zahtevanih 

2. opominja, da bi lahko sektorja 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do leta 2020 ustvarila 5 
milijonov delovnih mest, kot je napovedala 
Komisija1; zato poziva k trem zavezujočim 
ciljem za zmanjšanje emisij, delež 
obnovljive energije in prihranke energije;
poudarja, da se pričakuje, da bo prehod na 

                                               
1fn
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spretnosti; gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
zelo različno vplival na splošno raven 
zahtevanih spretnosti; opozarja, da 
možnosti za zelena delovna mesta niso le v 
novih sektorjih za visoko usposobljene 
delavce, temveč povsod v gospodarstvu in 
na vseh ravneh usposobljenosti;  

__________________ __________________
1 Sporočilo z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“
(COM(2012)0173).

1 Sporočilo z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“
(COM(2012)0173).

Or. en

Predlog spremembe 12
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da 573 milijard EUR, 
uporabljenih za uvoz fosilnih goriv v letu 
20111, predstavlja neizkoriščen potencial 
za ustvarjanje rasti in delovnih mest v 
zelenem sektorju EU;
__________________
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_en.htm

Or. en

Predlog spremembe 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi 
obravnavali in dosegli potrebne spretnosti v
novo ustvarjenih delovnih mestih;
poudarja, da morajo biti aktivne politike 
trga dela usmerjene in zasnovane tako, da 
bodo izpolnile potrebo po delovni sili, da 
bi s tem preprečili pomanjkanje 
usposobljene delovne sile za nizkoogljične 
tehnologije v vzponu;

3. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi 
obravnavali in dosegli potrebne spretnosti
na novo ustvarjenih delovnih mestih ter se 
na sedanjih delovnih mestih soočili z 
novimi izzivi, ki njihov profil spreminjajo 
v bolj zelena delovna mesta; poudarja, da 
morajo biti aktivne politike trga dela 
usmerjene in zasnovane tako, da bodo 
izpolnile potrebe delavcev in potrebo po 
delovni sili, da bi s tem preprečili 
pomanjkanje usposobljene delovne sile za 
nizkoogljične tehnologije v vzponu;

Or. en

Predlog spremembe 14
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi 
obravnavali in dosegli potrebne spretnosti 
v novo ustvarjenih delovnih mestih;
poudarja, da morajo biti aktivne politike 
trga dela usmerjene in zasnovane tako, da 
bodo izpolnile potrebo po delovni sili, da 
bi s tem preprečili pomanjkanje 
usposobljene delovne sile za nizkoogljične 
tehnologije v vzponu;

3. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi 
obravnavali in dosegli potrebne spretnosti 
v novo ustvarjenih delovnih mestih;
poudarja, da morajo biti aktivne politike 
trga dela usmerjene in zasnovane tako, da 
bodo izpolnile potrebo po delovni sili, da 
bi s tem preprečili pomanjkanje 
usposobljene delovne sile za trajnostne
nizkoogljične tehnologije v vzponu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba predvidevati 
prihodnje potrebe po veščinah ter 
prilagajati sisteme izobraževanja in 
usposabljanja, kot je potrebno za to, da se 
mladim, ženskam in drugim prikrajšanim 
skupinam omogoči dostop do trajnostnih 
in kakovostnih delovnih mest v zelenem 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja namen Komisije, da zaobrne 
trend vedno manjše vloge industrije v 
Evropi za 21. stoletje2; poziva k 
usklajenemu pristopu na področju 
podnebne in energetske politike, ki ne 
spodkopava ciljev industrijske politike in 
ne zavira ustvarjanja novih delovnih 
mest;
__________________
2 Sporočilo z naslovom „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev 
gospodarstva“ (COM(2012)582).

Or. en

Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba preprečiti selitev 
virov CO2 v določenem industrijskem 
sektorju; poudarja negativni učinek, ki bi 
ga izguba delovnih mest lahko imela na 
splošno zaposlovanje, saj se ocenjuje, da 
je na vsakih 100 novih delovnih mest, 
ustvarjenih v industriji, v preostalem 
gospodarstvu ustvarjenih od 60 do 200 
novih delovnih mest;
__________________
3 Delovni dokument služb Komisije, 
priložen sporočilu z naslovom „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev 
gospodarstva“ (COM(2012)582).

Or. en

Predlog spremembe 18
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sprejetju ukrepov, ki bi 
delavcem v najbolj prizadetih sektorjih z 
visokimi izpusti ogljika, kot so proizvodnja 
električne energije, promet, gradbeni sektor 
in energetsko intenzivne industrijske 
panoge, olajšali prehod na zeleno 
gospodarstvo, učinkovito z viri;

4. poziva k sprejetju ukrepov za ohranitev 
delovnih mest v najbolj prizadetih sektorjih 
z visokimi izpusti ogljika, kot so 
proizvodnja električne energije, promet, 
gradbeni sektor in energijsko intenzivne 
industrijske panoge, ki so v svetovnem 
merilu na splošno najbolj zeleni in z viri
gospodarni; v primeru neuspeha pri tej 
osnovni nalogi reševanja evropske težke 
industrije poziva, naj se olajša 
prilagajanje delavcev iz teh sektorjev 
drugim sektorjem;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po dohodkovni 
podpori in ukrepih socialnega varstva, da 
se olajša postopek prilagajanja za delavce, 
ki jih bo najverjetneje prizadel prehod na 
bolj zeleno gospodarstvo (zlasti za nizko 
usposobljene delavce), predvsem v 
sektorjih z visokimi emisijami ogljikovega 
dioksida; poudarja potrebo po ukrepih za 
dohodkovno podporo, ki jih spremljajo 
drugi ukrepi, kot so usposabljanje, da se 
izboljša in ohrani zaposljivost, delavci 
zadržijo na trgu dela in prepreči slabitev 
veščin v času krize in prestrukturiranja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k spremembam v podnebni in 
energetski politiki, da energijsko 
intenzivni sektorji v mednarodni 
konkurenci ne bi trpeli zaradi 
enostranskih stroškovnih bremen; in če so 
ta bremena enostranska, poziva k 
brezplačnemu dodeljevanju pravic do 
emisij za sektor, izpostavljen tveganju 
selitve virov ogljika; zlasti poziva, naj se v 
sistemu trgovanja z emisijami metalurški 
koks loči od drugih fosilnih goriv, da bi 
rešili evropsko jeklarsko industrijo;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja;

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice povišanja cen
energije za končne potrošnike –
gospodinjstva in podjetja –, zlasti glede na 
gospodarsko krizo; v zvezi s tem poudarja 
vlogo podpornih shem za obnovljive vire 
energije pri zviševanju cen v nekaterih 
državah članicah in meni, da jih je treba 
preučiti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja;

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja – in pravično porazdelitvijo 
finančnega bremena ;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja;

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja; priznava, da ambiciozen cilj za 
prihranke energije lahko zniža račune za 
energijo tako za gospodinjstva kot tudi za 
podjetja; in da bi ambiciozno izvajanje 
direktive o energetski učinkovitosti stavb 
lahko ustvarilo nova delovna mesta na 
področju naknadnega opremljanja 
obstoječih stavb za zagotovitev stalnih 
koristi: poziva države članice, naj za 
takšne namene uporabijo financiranje 
EU, ki je na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja;

5. poudarja, da je treba v novem okviru 
obravnavati posledice gospodarske krize v 
zvezi s cenovno dostopnostjo energije za 
končne potrošnike – gospodinjstva in 
podjetja; zlasti poziva k nadomestilu za 
dvig cen električne energije panogam, ki 
potrebujejo veliko elektrike, čeprav sodijo 
v svojem sektorju med najbolj zelene na 
svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba spodbuditi 
raziskave za bolj trajnostno izkoriščanje 
virov in inovativne tehnologije, s čimer bi 
izboljšali varstvo okolja in delovne pogoje 
zaposlenih v sektorju;  poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo bolj 
trajnostne rešitve za izkoriščanje virov;

Or. en


