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Predlog spremembe 1
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva k sprejemu posebne zakonodaje 
ali medinstitucionalnega sporazuma, da 
se zagotovi demokratična legitimnost in 
učinkovitost evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 2
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 a. ugotavlja, da letni pregled rasti 
vključuje priporočila v zvezi z glavnimi 
prednostnimi ukrepi politike EU; zato 
poudarja potrebo po vključitvi nove 
priloge o trajnostnem razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 3
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam, zato sta 
srednjeročno in dolgoročno osrednja 

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam, zato sta 
srednjeročno in dolgoročno osrednja 
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dejavnika konkurenčnosti; dejavnika konkurenčnosti ter hkrati 
pomembno prispevata k izhodu iz sedanje 
gospodarske krize;

Or. en

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam, zato sta 
srednjeročno in dolgoročno osrednja 
dejavnika konkurenčnosti;

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam ter hkrati 
izboljšujeta zanesljivost oskrbe z energijo 
in dostop potrošnikov do nje; zato meni, 
da mora biti učinkovita raba energije in 
virov srednjeročno in dolgoročno osrednji 
dejavnik evropske gospodarske 
konkurenčnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam, zato sta 
srednjeročno in dolgoročno osrednja 
dejavnika konkurenčnosti;

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in 
energetska učinkovitost osnovi za 
spodbujanje trajnostne rasti in boja proti 
podnebnim spremembam ter hkrati 
izboljšujeta zanesljivost oskrbe z energijo 
in dostop potrošnikov do nje; zato meni, 
da mora biti učinkovita raba energije in 
virov srednjeročno in dolgoročno osrednji 
dejavnik evropske gospodarske 
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konkurenčnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ob upoštevanju poročila Programa 
Združenih narodov za okolje (UNEP) o 
zelenem gospodarstvu poudarja 
gospodarske in družbene koristi vlaganja 
v zeleno gospodarstvo, kot so višja rast 
BDP in BDP na prebivalca, gospodarstvo, 
ki učinkovito izkorišča vire, ustvarjanje 
novih in inovativnih delovnih mest, 
dobički v naravnem in človeškem kapitalu 
ter zmanjševanje revščine;

Or. en

Predlog spremembe 7
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest ter posledično negativno 
vplivalo na produktivnost, konkurenčnost 
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in socialno kohezijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest; je prepričan, da bi moral 
biti cilj 20-odstotnega povečanja 
energetske učinkovitosti v strategiji 
Evropa 2020 obvezen;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
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zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest; poziva Komisijo, naj določi 
smernice za metodo določanja 
nacionalnih ciljev; poziva države članice, 
naj prevzamejo večjo odgovornost pri 
doseganju cilja energetske učinkovitosti 
in naj Komisiji posredujejo bolj podrobne 
podatke;

Or. lt

Predlog spremembe 10
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest; poziva Komisijo, naj določi 
smernice za metodo določanja 
nacionalnih ciljev; poziva države članice, 
naj prevzamejo večjo odgovornost pri 
doseganju cilja energetske učinkovitosti 
in naj Komisiji posredujejo bolj podrobne 
podatke;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Oreste Rossi
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi po mnenju 
Komisije privedlo do zamujenih priložnosti 
za rast v številnih sektorjih in regijah ter 
pri ustvarjanju delovnih mest;

Or. it

Predlog spremembe 12
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do 
zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju 
delovnih mest;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah 
Komisije na poti, da bo le polovično 
izpolnila zadani cilj v višini 20 % in da 
obstaja nevarnost, da države članice s 
sedanjimi načrti ne bodo izpolnile 
skupnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020;

Or. it

Predlog spremembe 13
Riikka Manner
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obstaja še veliko možnosti 
za zmanjšanje porabe, zlasti v energetsko 
intenzivnih panogah, na primer 
gradbeništvu, prometu in industriji;

3. poudarja, da če bi določili zavezujoče 
opredelitve za energetsko učinkovitost, bi 
obstajalo še veliko možnosti za zmanjšanje 
porabe, zlasti v energetsko intenzivnih 
panogah, na primer gradbeništvu, prometu 
in industriji;

Or. fi

Predlog spremembe 14
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obstaja še veliko možnosti
za zmanjšanje porabe, zlasti v energetsko 
intenzivnih panogah, na primer 
gradbeništvu, prometu in industriji;

3. poudarja, da obstajajo možnosti za 
zmanjšanje porabe, zlasti v energetsko 
intenzivnih panogah, na primer 
gradbeništvu, prometu in industriji, ki bi 
jih bilo treba učinkoviteje izkoristiti, ob 
tem pa paziti, da ne bi bila ogrožena 
konkurenčnost evropske industrijske 
strukture; 

Or. it

Predlog spremembe 15
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s tem, da je Komisija marca 
2011 sprejela nov „Načrt za energetsko 
učinkovitost 2011“ (KOM(2011)0109), a 
predlaga, da se sprejmejo dodatni in bolj 

4. je seznanjen s tem, da je Komisija marca 
2011 sprejela nov „Načrt za energetsko 
učinkovitost 2011“ (KOM(2011)0109);
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restriktivni ukrepi;

Or. it

Predlog spremembe 16
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno zavezujoče nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, pri tem 
pa upošteva različna izhodišča držav 
članic, njihovo gospodarsko uspešnost in 
hitre ukrepe, ki so jih države sprejele na 
tem področju;

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno zavezujoče nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, še zlasti 
za področje gradbeništva, pri tem pa 
upošteva različna izhodišča držav članic, 
njihovo gospodarsko uspešnost in 
predhodne ukrepe, ki so jih države sprejele 
na tem področju;

Or. fi

Predlog spremembe 17
Crescenzio Rivellini

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno zavezujoče nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, pri tem 
pa upošteva različna izhodišča držav 
članic, njihovo gospodarsko uspešnost in 
hitre ukrepe, ki so jih države sprejele na 
tem področju;

5. poziva države članice, naj v celoti 
upoštevajo okvirne, prostovoljne 
nacionalne cilje energetske učinkovitosti
kot del nacionalnih programov reform z 
vidika krovnih ciljev strategije Evropa 
2020, pri tem pa upoštevajo svoja
izhodišča, nacionalne razmere in 
možnosti, svojo gospodarsko uspešnost in 
predhodne ukrepe, ki so jih sprejele na tem 
področju;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno zavezujoče nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, pri tem 
pa upošteva različna izhodišča držav 
članic, njihovo gospodarsko uspešnost in
hitre ukrepe, ki so jih države sprejele na 
tem področju;

5. zato poziva Komisijo, naj takoj pregleda 
evropske cilje na področju energetske 
učinkovitosti in poskrbi za popolno 
uresničitev ciljev v državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 19
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno zavezujoče nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, pri tem 
pa upošteva različna izhodišča držav 
članic, njihovo gospodarsko uspešnost in 
hitre ukrepe, ki so jih države sprejele na 
tem področju;

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga 
pravno okvirne nacionalne cilje na 
področju energetske učinkovitosti, pri tem 
pa upošteva geografske danosti držav 
članic, njihova različna izhodišča, njihovo 
gospodarsko uspešnost in predhodne 
ukrepe, ki so jih države sprejele na tem 
področju;

Or. it

Predlog spremembe 20
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po določitvi letnega 
cilja EU glede učinkovitosti rabe 
materialov za zmanjšanje porabe virov in 
poudarja, da je ločitev porabe virov od 
gospodarske rasti bistvenega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 21
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora evropski semester 
predhodnega usklajevanja gospodarskih 
politik odsevati spodbujanje prehoda v 
okoljsko trajnostno gospodarstvo;

6. izpostavlja povezavo med gospodarsko 
in okoljsko krizo in poudarja, da mora 
evropski semester predhodnega 
usklajevanja gospodarskih politik odsevati 
spodbujanje prehoda v okoljsko trajnostno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora evropski semester 
predhodnega usklajevanja gospodarskih 
politik odsevati spodbujanje prehoda v 
okoljsko trajnostno gospodarstvo;

6. meni, da bi evropski semester 
predhodnega usklajevanja gospodarskih 
politik moral odsevati spodbujanje prehoda 
v okoljsko trajnostno gospodarstvo, vendar 
ne da bi pri tem pozabili na celotno 
družbeno-ekonomsko ravnotežje;

Or. it
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Predlog spremembe 23
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj v vsak letni 
pregled rasti vključi poročilo o napredku 
na področju kazalnikov okoljskega in 
gospodarskega računovodstva.

7. zato poziva Komisijo, naj v vsak letni 
pregled rasti vključi poročilo o napredku 
na področju kazalnikov okoljskega in 
gospodarskega računovodstva ter 
skladnosti s cilji Evropa 2020 glede 
podnebnih sprememb in energije.

Or. en

Predlog spremembe 24
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj v vsak letni 
pregled rasti vključi poročilo o napredku 
na področju kazalnikov okoljskega in 
gospodarskega računovodstva.

7. zato poziva Komisijo, naj v vsak letni 
pregled rasti vključi poročilo o napredku 
na področju kazalnikov okoljskega in 
gospodarskega računovodstva na podlagi 
modulov, določenih v členu 3 uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
evropskih okoljsko-gospodarskih računih.
__________________
1 UL (...)

Or. it

Predlog spremembe 25
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je zelo pomembno zasledovati 
in dosegati stalno zmanjševanje v rabi 
pridobljenih naravnih virov, pa tudi imeti 
pregled nad velikostjo obstoječih zalog 
naravnih virov; zato poziva k čimprejšnji 
dopolnitvi režima okoljskih gospodarskih 
računov z evidenco zalog;

Or. fi

Predlog spremembe 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj razvije ključne 
kazalnike učinkovitosti za izvajanje ciljev 
učinkovitosti rabe virov v nacionalnih 
programih reform in o njih redno poroča 
v letnem pregledu rasti.

Or. en

Predlog spremembe 27
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. opozarja, da BDP ne upošteva 
človeškega in družbenega kapitala, 
naravnih virov ter ekosistemskih storitev, 
velikih sprememb, na primer zaradi 
spreminjanja podnebja, pa tudi ne načela 
pravičnega in enakega dostopa do virov za 
sedanje in prihodnje generacije kot 
predpogoja za trajnostnost; zato poudarja, 
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da je treba BDP povezati z novimi podatki 
in kazalniki;

Or. en

Predlog spremembe 28
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. pozdravlja pobudo iz sedanjega 
letnega pregleda rasti za odpravo okoljsko 
škodljivih subvencij in poziva k presoji 
izvajanja te politike med evropskim 
semestrom 2012.

Or. en


