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Predlog spremembe 1
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen izzivov, s katerimi se 
sooča Unija na področju energije, 
informacijskih tehnologij, raziskav in 
inovacij, zlasti da bi zagotovila zanesljivo 
preskrbo z energijo, se spoprijela s 
podnebnimi spremembami, spodbujala 
razvoj ekološko učinkovitega 
gospodarstva, preprečila razkorak pri 
digitalizaciji ter spodbujala inovacije po 
finančni krizi in gospodarski recesiji; meni, 
da bi občutno zmanjšanje proračunskih 
postavk za izvajanje politike, ki omogoča 
soočanje s temi izzivi, pogubno vplivalo na 
trajno okrevanje gospodarstva, regionalni 
razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest v 
EU;

1. poudarja pomen izzivov, s katerimi se 
sooča Unija na področju energije, 
informacijskih tehnologij, raziskav in 
inovacij, zlasti da bi zagotovila zanesljivo 
preskrbo z energijo, se spoprijela s 
podnebnimi spremembami, spodbujala 
razvoj ekološko učinkovitega 
gospodarstva, preprečila razkorak pri 
digitalizaciji ter spodbujala inovacije po 
finančni krizi in gospodarski recesiji; meni, 
da zmanjšanje proračunskih postavk za 
izvajanje politike, ki omogoča soočanje s 
temi izzivi, pogubno vpliva na trajno 
okrevanje gospodarstva, regionalni razvoj 
in ustvarjanje novih delovnih mest v EU;

Or. de

Predlog spremembe 2
Rebecca Harms

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba spodbujati
proizvodnjo obnovljive energije, 
energetsko učinkovitost in tehnologijo z 
nizkimi emisijami ogljika, vključno z 
zajemanjem in skladiščenjem ogljika, kar 
prispeva k ustvarjanju delovnih mest, 
trajnostnemu regionalnemu razvoju in 
približevanju k okoljsko učinkovitemu 

4. poudarja, da je treba zmanjšati odvisnost 
EU od energije s spodbujanjem 
varčevanja z energijo, uporabo obnovljive 
energije in ukrepi za energetsko 
učinkovitost, kar prispeva k ustvarjanju 
delovnih mest, trajnostnemu regionalnemu 
razvoju in približevanju k okoljsko 
učinkovitemu gospodarstvu;
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Predlog spremembe 3
Rebecca Harms

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zagotavljanju zadostnih 
sredstev za izboljšanje varnosti in
zanesljivosti jedrskih obratov ter za 
njihovo odstranjevanje;

6. poziva k zagotavljanju zadostnih 
sredstev, da se v skladu s stopnjo razvitosti 
tehnologije zagotovi najvišja raven 
zanesljivosti jedrskih obratov, tudi med 
njihovim odstranjevanjem; 
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