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Predlog spremembe 1
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, ob upoštevanju preambule 
Svetovne trgovinske organizacije (STO) in 
členov (b) in (g) Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini (GATT), da mednarodna 
trgovina ne sme voditi v izkoriščanje 
naravnih virov, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj okrepi načelo skupne 
preference v okviru STO, posebno z 
ozirom na trajnostne, podnebju prijazne in 
etično neoporečne izdelke;

1. poudarja, ob upoštevanju preambule 
Svetovne trgovinske organizacije (STO) in 
členov (b), (d) in (g) Splošnega sporazuma 
o tarifah in trgovini (GATT), da 
mednarodna trgovina ne sme voditi v 
izkoriščanje naravnih virov, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo
načelo skupne preference v okviru STO, 
posebno z ozirom na trajnostne, podnebju 
prijazne in etično neoporečne izdelke;

Or.en

Predlog spremembe 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da morajo članice STO šele 
najti način, kako vključiti to pogodbo v 
sistem institucij OZN in v zakonodajo o 
varovanju okolja, tudi o podnebnih 
spremembah, ter o socialni pravičnosti in 
spoštovanju vseh človekovih pravic; 
vztraja, da morajo imeti obveze in cilji iz 
večstranskih okoljskih sporazumov, kot je 
okvirna konvencija OZN o podnebnih 
spremembah, pa tudi drugih institucij 
OZN (FAO, ILO, IMO), prednost pred 
ozkimi razlagami zakonov o trgovini;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ker je od marakeškega sklepa 
ministrov članic STO o trgovini in okolju 
15. aprila 1994 minilo že 15 let, poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in 
Svetu najkasneje do polovice 2011 
predstavi poročilo, v katerem bo ocenila, v 
kolikšni meri je odbor STO za trgovino in 
okolje izpolnil obveze iz tega sklepa ter 
kakšni so njegovi sklepi o tem, kaj je še 
treba storiti, zlasti v zvezi z globalnim 
dialogom o blaženju podnebnih sprememb 
in prilagajanju nanje ter STO;

Or.en

Predlog spremembe 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice STO, 
da pri pogajanjih STO in pri dvostranskih 
trgovinskih pogajanjih vztrajajo, da 
trgovinska liberalizacija, še posebej na 
področju surovin, ne bo ogrožala 
trajnostnega upravljanja z viri in da bodo 
podnebni cilj in cilji za zaščito vrst postali 
sestavni del sporazumov; zato poziva 
Komisijo, naj si v okviru STO prizadeva za 
skupno srečanje trgovinskih in okoljskih 
ministrov držav članic STO še pred 
srečanjem pogodbenic Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
leta 2011 v Johannesburgu;

3. poziva Komisijo in države članice STO, 
da pri pogajanjih STO in pri dvostranskih 
trgovinskih pogajanjih vztrajajo, da 
trgovinska liberalizacija, še posebej na 
področju surovin, ne bo ogrožala 
trajnostnega upravljanja z viri in da bodo 
podnebni cilj in cilji za zaščito vrst postali 
sestavni del sporazumov; zato poziva 
Komisijo, naj si v okviru STO prizadeva za 
skupno srečanje trgovinskih in okoljskih 
ministrov držav članic STO še pred 
srečanjem pogodbenic Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
leta 2011 v Johannesburgu; opozarja, da je 
Okvirna konvencija OZN o spremembi 
podnebja forum, na katerem je treba 
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doseči mednarodni sporazum o soočanju s 
podnebnimi spremembami;

Or.en

Predlog spremembe 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zlasti poudarja, da je treba uskladiti 
cilje glede okolja, biotske raznovrstnosti 
in pogojev za trgovanje, da bi zagotovili  
na primer učinkovit boj proti krčenju;

Or.en

Predlog spremembe 6
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da lahko EU kot največji 
mednarodni trgovinski blok postavlja 
standarde, ki veljajo za ves svet, in podpira 
razvoj in širjenje postopkov za 
podeljevanje certifikatov in označevanje, ki 
upoštevajo socialna in ekološka merila;
poudarja pomen uspešnega dela 
mednarodnih neprofitnih organizacij pri 
razvoju in spodbujanju ustreznih označb 
in certifikatov in izrecno zagovarja 
njihovo širšo uporabo;

4. meni, da lahko EU kot največji 
mednarodni trgovinski blok postavlja 
standarde, ki veljajo za ves svet, in podpira 
razvoj in širjenje postopkov za 
podeljevanje certifikatov in označevanje, ki 
upoštevajo ekološka merila, ter zagovarja 
njihovo širšo uporabo;

Or.it
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Predlog spremembe 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja vključitev podnebnih 
sprememb v oceno učinka trgovine na 
trajnostni razvoj v trgovinskih 
sporazumih; vendar opozarja, da ocena 
učinka trgovine na trajnostni razvoj kaže, 
da bodo nekateri sporazumi, kot je 
evrosredozemski sporazum o prosti 
trgovini, imeli neugodne vplive na 
podnebje, ki se pred njihovo sklenitvijo 
niso obravnavali; meni, da trgovinski 
sporazumi nikakor ne smejo ovirati 
večstranskih okoljskih sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. svetuje, da naj bo EU zgled in zmanjša 
ovire, kot so carine in druge dajatve, za 
trgovanje z zelenimi tehnologijami ter 
okolju in podnebju prijaznimi izdelki ter da
na podlagi akcijskega načrta z Balija in 
københavnskega zelenega podnebnega 
sklada spodbuja okoljske dobrine in
storitve;

5. svetuje, naj bo EU zgled s spodbujanjem 
razvoja in širše uporabe zelenih tehnologij 
ter okolju in podnebju prijaznih izdelkov,
pa tudi s spodbujanjem širše uporabe 
proizvodov in okoljskih storitev v državah 
v razvoju, tudi na podlagi akcijskega načrta 
z Balija in københavnskega zelenega 
podnebnega sklada;

Or.en
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Predlog spremembe 9
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. svetuje, da naj bo EU zgled in zmanjša 
ovire, kot so carine in druge dajatve, za 
trgovanje z zelenimi tehnologijami ter 
okolju in podnebju prijaznimi izdelki ter da 
na podlagi akcijskega načrta z Balija in 
københavnskega zelenega podnebnega 
sklada spodbuja okoljske dobrine in 
storitve;

5. svetuje, naj bo EU zgled in naj zmanjša 
ovire, kot so carine in druge dajatve, za 
trgovanje z gospodarsko, socialno in 
okoljsko trajnostnimi tehnologijami ter 
okolju in podnebju prijaznimi izdelki ter da 
na podlagi akcijskega načrta z Balija in 
københavnskega zelenega podnebnega 
sklada spodbuja okoljske dobrine in 
storitve;

Or.en

Predlog spremembe 10
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Evropsko komisijo, naj se 
znotraj Svetovne trgovinske organizacije 
pogaja o davku na ogljik za blago iz 
tretjih držav, ki ne dejavno prispevajo k 
boju proti podnebnim spremembam s 
postavljanjem obvezujočih ciljev za 
zmanjšanje ogljika, kot jih ima EU, na 
osnovi načela skupne, a različne 
odgovornosti;

Or.it

Predlog spremembe 11
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 
85 % do leta 2050;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 12
Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 85 
% do leta 2050;

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja in izrecno podpira cilj za 
zmanjšanje emisij CO2 v EU za 30 % do 
leta 2020, a le v primeru, če pride do 
sprejetja splošnega sporazuma v 
Cancunu, ki določa skupne in/ali enake 
cilje, kot so cilji Unije, in dolgoročni cilj 
EU za zmanjšanje CO2 in ostalih 
toplogrednih plinov za najmanj 85 % do 
leta 2050;

Or.it

Predlog spremembe 13
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 6. poziva k sprejetju mednarodno 
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obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 85 
% do leta 2050;

obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja spremembam in izrecno podpira 
cilj za zmanjšanje emisij CO2 v EU za 20 
% do leta 2020; opozarja, naj bo nadaljnje 
zmanjšanje CO2 in ostalih toplogrednih 
plinov v EU pogojeno z enakimi 
obveznostmi za zmanjšanje s strani drugi 
industrializiranih držav in držav v vzponu;

Or.it

Predlog spremembe 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 
85 % do leta 2050;

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja in izrecno podpira cilj za 
zmanjšanje emisij CO2 v EU za vsaj 30 % 
do leta 2020, in sicer neodvisno od 
mednarodnih pogajanj, in dolgoročni cilj 
EU za zmanjšanje CO2 in ostalih 
toplogrednih plinov za najmanj 85-95 % do 
leta 2050;

Or.en

Predlog spremembe 15
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja in izrecno podpira cilj za 
zmanjšanje emisij CO2 v EU za 20 % do 
leta 2020 ter dolgoročni cilj EU za 
nadaljnje zmanjšanje CO2 in ostalih 
toplogrednih plinov za najmanj 85 % do 
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ostalih toplogrednih plinov za najmanj 85 
% do leta 2050;

leta 2050;

Or.it

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 
85 % do leta 2050;

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja in izrecno podpira cilj za 
zmanjšanje emisij CO2 v EU za 20 % do 
leta 2020, in sicer neodvisno od 
mednarodnih pogajanj, in dolgoročni cilj 
EU za zmanjšanje CO2 in ostalih 
toplogrednih plinov za najmanj 80 % do 
leta 2050;

Or.en

Predlog spremembe 17
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o boju proti 
podnebnim spremembam in izrecno 
podpira cilj za zmanjšanje emisij CO2 v 
EU za 30 % do leta 2020, in sicer 
neodvisno od mednarodnih pogajanj, in 
dolgoročni cilj EU za zmanjšanje CO2 in 
ostalih toplogrednih plinov za najmanj 85 
% do leta 2050;

6. poziva k sprejetju mednarodno 
obvezujočega sporazuma o varstvu 
podnebja in izrecno podpira cilj za 
zmanjšanje emisij CO2 v EU za 20 % do 
leta 2020;

Or.it
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Predlog spremembe 18
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je trdno prepričan, da je ob nadaljnji 
odsotnosti pravno obvezujočega 
svetovnega sporazuma, ki bi zamenjal 
kjotski protokol, edini zanesljivi 
enostranski postopek EU za postopno 
odpravljanje toplogrednih plinov, ki bo 
skladen s STO, uvedba daljnosežne 
prepovedi za emisije iz uporabe fosilnih 
goriv v EU; zato poziva Komisijo, naj ob 
odsotnosti svetovnega sporazuma 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
belo knjigo, v kateri bo predstavila vso 
zakonodajo in druge ustrezne ukrepe, tudi 
obvezujoč časovni razpored za njihovo 
sprejetje, potrebne za uvedbo dolgoročnih 
prepovedi v zvezi z njenimi cilji v strategiji 
za 2050, ob tem pa zlasti upošteva splošno 
uporabo obnovljive energije;

Or.en

Predlog spremembe 19
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju; poziva, da 
se skupaj z državami v razvoju, državami v 
vzponu in razvitimi državami oblikuje 
globalni pristop za obdavčitev energij in 
emisij toplogrednih plinov, da bi po eni 
strani preprečili selitve podjetij (selitev 
virov CO2 ) in po drugi strani generirali 

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju; poziva, da 
se skupaj z državami v razvoju, državami v 
vzponu in razvitimi državami oblikuje 
globalni pristop za obdavčitev energij in 
emisij toplogrednih plinov, da bi po eni 
strani preprečili selitve podjetij (selitev 
virov CO2 ) in po drugi strani generirali 
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finančna sredstva za boj proti podnebnih
spremembam oziroma za prilagoditev 
nanje.

finančna sredstva za boj proti podnebnim
spremembam ter za zmanjšanje njihovih 
posledic in prilagoditev tem posledicam.

Or.ro

Predlog spremembe 20
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju; poziva, da 
se skupaj z državami v razvoju, državami v 
vzponu in razvitimi državami oblikuje 
globalni pristop za obdavčitev energij in 
emisij toplogrednih plinov, da bi po eni 
strani preprečili selitve podjetij (selitev 
virov CO2 ) in po drugi strani generirali 
finančna sredstva za boj proti podnebnih
spremembam oziroma za prilagoditev 
nanje.

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju ter po 
možnosti na tesnejšem sodelovanju med 
OZN, STO in drugimi institucijami 
Breton Woodsa; poziva, da se skupaj z 
državami v razvoju, državami v vzponu in 
razvitimi državami oblikuje globalni 
pristop za obdavčitev energij in emisij 
toplogrednih plinov, da bi po eni strani 
preprečili selitve podjetij (selitev virov 
CO2 ) in po drugi strani generirali finančna 
sredstva za boj proti podnebnim
spremembam oziroma za prilagoditev 
nanje.

Or.en

Predlog spremembe 21
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju; poziva, da 
se skupaj z državami v razvoju, državami v 

7. je prepričan, da mora boj proti 
podnebnim spremembam temeljiti na 
načelu solidarnosti med industrijskimi 
državami in državami v razvoju; poziva, da 
se skupaj z državami v razvoju, državami v 
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vzponu in razvitimi državami oblikuje 
globalni pristop za obdavčitev energij in 
emisij toplogrednih plinov, da bi po eni 
strani preprečili selitve podjetij (selitev 
virov CO2 ) in po drugi strani generirali 
finančna sredstva za boj proti podnebnih
spremembam oziroma za prilagoditev 
nanje.

vzponu in razvitimi državami oblikuje 
globalni pristop za trgovanje z emisijami 
ter obdavčitev energij in emisij 
toplogrednih plinov, da bi po eni strani 
preprečili selitve podjetij (selitev virov 
CO2 ) in po drugi strani generirali finančna 
sredstva za boj proti podnebnim
spremembam oziroma za prilagoditev 
nanje.

Or.en

Predlog spremembe 22
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da se bodo posamezni ukrepi, ki 
v skladu z besedilom sklepa sveta za 
trgovinska pogajanja STO o trgovini in 
okolju z dne 15. decembra 1993 vplivajo 
na odnos med trgovinskimi in okoljskimi 
ukrepi, da bi spodbujali trajnostni razvoj 
(kot je mejna davčna izravnava in dajatve 
proti eko-dampingu), najbrž izkazali kot 
skladni s pravili in disciplinami STO 
glede na njene trenutne pravne razmere 
na tem področju, zgolj če bodo prišli v 
okvir pravno obvezujočega svetovnega 
sporazuma pod okriljem Okvirne 
konvencije OZN o spremembi podnebja, 
in zato poziva Komisijo, naj pred 17 
srečanjem pogodbenic v Južnoafriški 
republiki pripravi sporočilo za Evropski 
parlament in Svet o tem, kako bi lahko  
tovrstni sistem vključili v pokjotski 
sporazum;

Or.en
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Predlog spremembe 23
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priznava, da pravila STO ne 
nasprotujejo mejnim ukrepom za 
nevtralizacijo učinka domačih politik, ki 
vključujejo ceno okoljskih dejavnikov v 
ceno proizvoda, dokler te izravnave niso 
diskriminacijske;

Or.en

Predlog spremembe 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. izraža podporo mejni davčni izravnavi 
kot načinu za približevanje 
nizkoogljičnemu gospodarstvu; izrecno 
izjavlja, da mejne davčne izravnave ne bi 
smele delovati kot protekcionističen 
instrument, temveč kot način za 
zmanjševanje emisij; meni, da mora EU 
nameniti del morebitnih prihodkov za 
izpolnitev svojih finančnih obveznosti iz 
Okvirne konvencije OZN o spremembi
podnebja; odločno poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo ukrepe v tej 
smeri;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 8a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in države članice, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi v 
okviru Mednarodne pomorske 
organizacije dosegle pravno obvezujoč 
sporazum o zmanjšanju emisij ladij;

Or. en

Predlog spremembe 26
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 8a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da porast emisij CO2, 
povezan s prometom in mednarodno 
trgovino, spodkopava učinkovitost 
strategije EU o podnebnih spremembah;
prav tako poudarja, da različne študije 
dokazujejo, da so emisije CO2 ob 
proizvodnji in dobavi blaga znotraj 
Evrope manjši kot ob uvozu iz čezmorskih 
dežel; meni, da je navedeno močan 
argument v prid prehodu z izvozno 
usmerjene razvojne strategije na notranji 
razvoj, temelječ na razvejani in lokalni 
porabi in proizvodnji v državah v razvoju;
opozarja, da bi takšna strategija ugodno 
vplivala na zaposlovanje v EU in v 
državah v razvoju;

Or.it
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Predlog spremembe 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k večji podpori okolju 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energijskih virov, posebno v državah v 
razvoju;

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k večji podpori okolju 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energetskih virov, posebno v državah v 
razvoju; v zvezi s tem opozarja na 
sporazum G20 o postopni opustitvi 
subvencij za fosilna goriva in poziva 
Komisijo, naj pripravi predloge za 
evropsko strategijo, ki bi to izvajala, in 
jasen časovni razpored ter po potrebi 
kompenzacijske mehanizme;

Or.en

Predlog spremembe 28
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k večji podpori okolju 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energijskih virov, posebno v državah v 
razvoju;

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k bolj prizadevnim 
raziskavam in razvoju ter k večji podpori 
gospodarsko, socialno in okoljsko 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energetskih virov, posebno v državah v 
razvoju;

Or.en
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Predlog spremembe 29
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k večji podpori okolju 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energijskih virov, posebno v državah v 
razvoju;

9. nasprotuje subvencioniranju fosilnih 
goriv in poziva k večji podpori okolju 
prijaznim in obnovljivim energijam in k 
raziskavam ter razvoju decentraliziranih 
energetskih virov;

Or.it

Predlog spremembe 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Osnutek mnenja
Odstavek 9 – točka i (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

i. spodbujanje obnovljivih energij bi bilo 
treba okrepiti povsod, kjer si vlade držav 
članic prizadevajo za dosledno politiko in 
vzpostavijo zavezujoč pravni okvir, ki 
dolgoročno omogoča sprejetje 
stopenjskega programa pomoči, ki 
prispevajo k odprtju trga in vzpostavitvi 
minimalne infrastrukture, kar je 
bistvenega pomena v času krize in 
poslovne negotovosti;

Or.es

Predlog spremembe 31
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 10 



PE448.806v01-00 18/19 AM\830141SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali predvsem izpust 
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč; poudarja, da 
mora imeti zagotovitev zanesljive oskrbe s 
hrano za prebivalstvo prednost pred 
proizvodnjo biogoriv.

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali predvsem izpust 
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč; poudarja, da 
mora imeti zagotovitev zanesljive oskrbe s 
hrano za prebivalstvo prednost pred 
proizvodnjo biogoriv in da lahko 
subvencije za fosilna goriva škodijo 
zanesljivi preskrbi s hrano, ki 
nesorazmerno prizadene prebivalce z 
nizkim dohodkom.

Or.en

Predlog spremembe 32
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali predvsem izpust
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč; poudarja, da 
mora imeti zagotovitev zanesljive oskrbe s 
hrano za prebivalstvo prednost pred 
proizvodnjo biogoriv.

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali predvsem izpust 
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč; poudarja, da 
mora imeti zagotovitev zanesljive oskrbe s 
hrano za prebivalstvo prednost pred 
proizvodnjo biogoriv in da je treba 
trajnost politike in prakse rabe tal nujno 
bolj celostno obravnavati;

Or.en

Predlog spremembe 33
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 10 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali predvsem izpust 
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč; poudarja, da 
mora imeti zagotovitev zanesljive oskrbe s 
hrano za prebivalstvo prednost pred 
proizvodnjo biogoriv.

10. se zavzema za razvoj pravih, 
obvezujočih trajnostnih meril in standardov 
za proizvodnjo biogoriv in biomase, ki 
bodo upoštevali izpust toplogrednih plinov 
in majhnih delcev pri posredni spremembi 
rabe zemljišč in v celotnem proizvodnem 
ciklu; poudarja, da mora imeti zagotovitev 
zanesljive oskrbe s hrano za prebivalstvo 
prednost pred proizvodnjo biogoriv.

Or.en


