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Predlog spremembe 1
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so podnebne spremembe svetovni 
pojav, vendar ne vplivajo na vse regije po 
svetu v enaki meri; ker se bodo socialno-
ekonomski vidiki, stroški in koristi v 
državah v razvoju in v razvitih državah 
razlikovali; ker morajo biti med odzive na 
podnebne spremembe vključeni tudi 
prilagoditveni ukrepi skupaj s strategijami, 
da se zagotovi učinkovito uresničevanje 
trajnostnega razvoja s pomočjo jasnih in 
celostnih akcijskih načrtov v vseh ustreznih 
sektorjih, 

ker so podnebne spremembe svetovni 
pojav, vendar ne vplivajo na vse regije po 
svetu in različne sektorje v enaki meri; ker 
se bodo socialno-ekonomski vidiki, stroški 
in koristi v državah v razvoju in v razvitih 
državah razlikovali; ker morajo biti med 
odzive na podnebne spremembe vključeni 
tudi prilagoditveni ukrepi skupaj s 
strategijami, da se zagotovi učinkovito 
uresničevanje trajnostnega razvoja s 
pomočjo jasnih in celostnih akcijskih 
načrtov v vseh ustreznih sektorjih, 

Or. ro

Predlog spremembe 2
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ker so učinki podnebnih sprememb celo v 
EU silno neenakomerno porazdeljeni, s 
tem, da so regije v južni Evropi in države 
sredozemskega bazena bolj ranljiva ter jih 
že pestijo takojšnje vidne posledice, na 
primer močna suša in pomanjkanje vode, 
zelo veliki uničujoči gozdni požari ter zelo 
verjetna nevarnost uničenja gozdov in 
dezertifikacije; ker zaradi tega meni, da 
mora evropski okvirni akcijski načrt za 
prilagajanje podnebnim spremembam 
popolnoma upoštevati ta ozemeljski vidik 
te težave ter zagotoviti oblikovanje in 
financiranje politik, ki bodo v celoti 
prilagojene posebnim potrebam 
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južnoevropskih regij, da podnebne 
spremembe ne bi postale še en dejavnik 
poglabljajočih se gospodarskih, socialnih 
in okoljskih razlik med regijami EU.

Or. el

Predlog spremembe 3
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker morajo države članice po direktivi 
o sistemu EU za trgovanje z emisijami 
nameniti del prihodkov iz tega sistema za 
blažitvene in prilagoditvene ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 4
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker bodo podnebne spremembe 
neizogibno vplivale na ponudbo energije in 
povpraševanje po njej; ker lahko 
vremenske razmere, kot so obilne 
padavine, vse višje temperature, vročinski 
valovi, suše, huda neurja, poplave in 
požari, povzročijo precejšnje prekinitve ter 
škodo na energetski infrastrukturi, kar 
neposredno vpliva na proizvodnjo energije 
ter prenos in distribucijo energije do 
končnih odjemalcev,

C. ker bodo podnebne spremembe 
neizogibno vplivale na ponudbo energije, 
zunanje vidike energetske varnosti EU in 
povpraševanje energiji; ker lahko 
vremenske razmere, kot so obilne 
padavine, vse višje temperature, vročinski 
valovi, suše, huda neurja, poplave in 
požari, povzročijo precejšnje prekinitve ter 
škodo na energetski infrastrukturi, kar 
neposredno vpliva na proizvodnjo energije 
ter prenos in distribucijo energije do 
končnih odjemalcev,

Or. el
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Predlog spremembe 5
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je diverzifikacija energetskih virov 
ter dobaviteljev energije pomembno 
sredstvo za zagotavljanje enake 
dostopnosti energije ter ustrezne oskrbe z 
njo, hkrati pa se upošteva cilj Evropske 
unije za večjo uporabo energije iz 
obnovljivih virov in zmanjšanje emisij 
CO2,

D. ker je diverzifikacija energetskih virov 
ter dobaviteljev energije pomembno 
sredstvo za zagotavljanje enake 
dostopnosti energije ter ustrezne oskrbe z 
njo, hkrati pa se upošteva cilj Evropske 
unije za večjo uporabo energije iz 
obnovljivih virov in drugih virov brez 
ogljikovih emisij ter za zmanjšanje emisij 
CO2,

Or. en

Predlog spremembe 6
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je diverzifikacija energetskih virov 
ter dobaviteljev energije pomembno 
sredstvo za zagotavljanje enake 
dostopnosti energije ter ustrezne oskrbe z 
njo, hkrati pa se upošteva cilj Evropske 
unije za večjo uporabo energije iz 
obnovljivih virov in zmanjšanje emisij 
CO2,

ker je diverzifikacija energetskih virov in 
distribucijskih poti ter dobaviteljev 
energije pomembno sredstvo za 
zagotavljanje enake dostopnosti energije 
ter ustrezne oskrbe z njo, hkrati pa se 
upošteva cilj Evropske unije za večjo 
uporabo energije iz obnovljivih virov in 
zmanjšanje emisij CO2,

Or. el
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Predlog spremembe 7
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so zaradi ekstremnih 
podnebnih pojavov skupaj s pričakovanim 
dvigom morske gladine in z večjimi nihanji 
v količini padavin potrebni prilagoditveni 
ukrepi tudi na obstoječih infrastrukturnih 
sistemih, kar bo povzročilo velike stroške, 
ki pa jih je vseeno mogoče pokriti, saj so 
precej nižji kot pa so srednje- in dolgoročni 
stroški neukrepanja; poziva Komisijo in 
države članice, naj v namenskem 
nacionalnem akcijskem načrtu zagotovijo 
podatke o teh stroških in njihovi 
razporeditvi; 

1. priznava, da so zaradi ekstremnih 
podnebnih pojavov skupaj s pričakovanim 
dvigom morske gladine in z večjimi nihanji 
v količini padavin potrebni prilagoditveni 
ukrepi tudi na obstoječih infrastrukturnih 
sistemih, kar bo povzročilo velike stroške, 
ki pa jih je vseeno mogoče pokriti, saj so 
precej nižji kot pa bi bili srednje- in 
dolgoročni stroški neukrepanja; zahteva 
pa, da znanstvena osnova za tovrstne 
ukrepe izpolni merila za zaupanja vredno 
podnebno znanost z ustreznimi procesi 
strokovnih pregledov in ocenjevanja ter 
nenehnim preglednim posodabljanjem 
dognanj raziskav; poziva Komisijo in 
države članice, naj na podlagi teh dognanj 
v namenskem nacionalnem akcijskem 
načrtu zagotovijo podatke o teh stroških in 
njihovi razporeditvi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so zaradi ekstremnih 
podnebnih pojavov skupaj s pričakovanim 
dvigom morske gladine in z večjimi nihanji 
v količini padavin potrebni prilagoditveni 
ukrepi tudi na obstoječih infrastrukturnih 
sistemih, kar bo povzročilo velike stroške, 
ki pa jih je vseeno mogoče pokriti, saj so 
precej nižji kot pa so srednje- in dolgoročni 
stroški neukrepanja; poziva Komisijo in 
države članice, naj v namenskem 

1. priznava, da so zaradi ekstremnih 
podnebnih pojavov skupaj s pričakovanim 
dvigom morske gladine in z večjimi nihanji 
v količini padavin potrebni novi projekti in 
prilagoditveni ukrepi za njihovo izvajanje, 
zlasti v kmetijstvu ter pri upravljanju 
manjših in večjih povodij, tudi na 
obstoječih infrastrukturnih sistemih, kar bo 
povzročilo velike operativne stroške, ki pa 
jih je vseeno mogoče pokriti, saj so precej 
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nacionalnem akcijskem načrtu zagotovijo 
podatke o teh stroških in njihovi 
razporeditvi; 

nižji kot pa so srednje- in dolgoročni 
stroški neukrepanja; poziva Komisijo in 
države članice, naj v namenskem 
nacionalnem akcijskem načrtu zagotovijo 
podatke o teh stroških in njihovi 
razporeditvi; 

Or. pl

Predlog spremembe 9
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se zaveda, da bi vzpostavitev 
medsebojno povezane energetske 
infrastrukture in širokopasovnega 
omrežja na evropski ravni spodbudile 
prilagajanje, ker bi omogočilo izboljšanje 
prilagoditvenih zmogljivosti in večjo 
porazdelitev tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 10
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj zagotovi skrbno 
oceno o možnih tveganjih, do katerih 
prihaja zaradi podnebnih sprememb, za 
ključno infrastrukturo, na primer 
energetska ali telekomunikacijska 
omrežja, ki so bistvena za delovanje 
notranjega trga; 

Or. en
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Predlog spremembe 11
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. soglaša, da je treba čim prej razviti 
metode za upoštevanje podnebnih vidikov 
pri infrastrukturnih projektih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba ukrepe o oskrbi z 
energijo in dostopu do nje opredeliti ob 
upoštevanju solidarnosti med državami 
članicami ter da bi morala Evropska unija 
prispevati k spremembi svetovne politike v 
smer energetske učinkovitosti in zagotoviti 
obnovljive vire energije v skladu s 
časovnim razporedom iz direktive 
2009/28/ES; hkrati poziva države članice, 
naj do 30. junija 2010 predložijo svoje
nacionalne akcijske načrte v skladu z 
modeli in dejavniki, ki jih določa EU; 

3. poudarja, da je treba ukrepe o oskrbi z 
energijo in dostopu do nje opredeliti ob 
upoštevanju solidarnosti med državami 
članicami ter da bi morala Evropska unija 
prispevati k spremembi svetovne politike v 
smer večje energetske učinkovitosti in 
spodbujanje obnovljivih virov energije; 
poudarja, da mora EU zagotoviti 
obnovljive vire energije v skladu s 
časovnim razporedom iz direktive 
2009/28/ES; hkrati poziva države članice, 
naj do 30. junija 2010 predložijo 
ambiciozno zastavljene, celovite in stvarne 
nacionalne akcijske načrte v skladu z 
modeli in dejavniki, ki jih določa EU, pri 
čemer naj upoštevajo, da mora 
povpraševanje držav članic po energiji iz 
obnovljivih virov temeljiti predvsem na 
domači porabi, mehanizem za statistični 
prenos tovrstne energije med državami 
članicami pa naj se uporablja samo, 
kadar je to zares utemeljeno; 

Or. el
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Predlog spremembe 13
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja tudi, da je treba pri tem takoj 
nameniti prednost dodatnim ukrepom za 
spodbujanje strategije Skupnosti, s katero 
naj bi do leta 2020 dosegli 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti; meni, 
da je tudi pri ocenjevanju obstoječih 
programov ukrepanja za energetsko 
učinkovitost ustrezno pretehtati možnosti, 
da bi ta cilj na ravni Skupnosti postal 
zavezujoč;

Or. el

Predlog spremembe 14
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale Evropska unija in 
države članice jasno določiti znesek 
svojega finančnega prispevka pri 
tehnološkem sodelovanju s partnerji, da bi 
povečali zasebne in javne naložbe, zlasti 
glede na prihodnji nacionalni akcijski načrt 
za energetsko učinkovitost in nacionalni 
akcijski načrt za obnovljivo energijo; hkrati 
pozdravlja sporočilo Komisije, kjer 
obljublja precejšnje povečanje sredstev za 
energetske raziskave, da bi razvili 
trajnostno energetsko gospodarstvo;

4. poudarja, da bi morale Evropska unija in 
države članice jasno določiti znesek 
svojega finančnega prispevka pri 
tehnološkem sodelovanju s partnerji glede 
na obveznosti, sprejete na köbenhavnski 
konferenci, glede uporabe prihodkov iz 
dražbe v evropskem sistemu za trgovanje z 
emisijami in financiranja za hiter začetek, 
da bi povečali zasebne in javne naložbe, 
zlasti glede na prihodnji nacionalni akcijski 
načrt za energetsko učinkovitost in 
nacionalni akcijski načrt za obnovljivo 
energijo; hkrati pozdravlja sporočilo 
Komisije, kjer obljublja precejšnje 
povečanje sredstev za energetske
raziskave, da bi razvili trajnostno 
energetsko gospodarstvo;
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Or. en

Predlog spremembe 15
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da sedanje podnebne 
spremembe bistveno vplivajo na 
ekonomski razvoj ter lahko povzročijo 
velike motnje ekonomskih in socialnih 
dejavnosti; meni, da so za ekonomske 
prilagoditvene ukrepe, tudi preusmeritev na 
bolj trajnostno industrijsko proizvodnjo, 
potrebna tudi zadostna sredstva za 
prilagoditvene in blažitvene ukrepe, ti 
ukrepi pa ne bi smeli obsegati zgolj 
uporabe prihodkov iz trgovanja z 
emisijami, ampak so potrebna dodatna 
inovativna sredstva iz javnih in zasebnih 
virov; 

5. priznava, da sedanje podnebne 
spremembe bistveno vplivajo na 
ekonomski razvoj ter lahko povzročijo 
velike motnje ekonomskih in socialnih 
dejavnosti; meni, da so za ekonomske 
prilagoditvene ukrepe, tudi preusmeritev na 
bolj trajnostno industrijsko proizvodnjo, 
potrebna tudi zadostna sredstva za 
prilagoditvene in blažitvene ukrepe, ti 
ukrepi pa ne bi smeli obsegati zgolj 
uporabe prihodkov iz trgovanja z emisijami 
– pri čemer opozarja na obveznost iz 
zakonodaje, da je treba vsaj polovico teh 
prihodkov nameniti za podnebne ukrepe, 
tudi prilagajanje, tako v EU kot v državah 
v razvoju –, vendar so potrebna dodatna 
inovativna sredstva iz javnih in zasebnih 
virov; poudarja, da bi bilo treba tudi 
sredstva, ki bodo na razpolago z 
različnimi oživitvenimi načrti, uporabiti za 
naložbe v prilagajanje, vsekakor pa bi bilo 
treba pri tem upoštevati podnebne vidike;

Or. en

Predlog spremembe 16
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba zagotoviti, da 
bodo v veljavni zakonodaji o podeljevanju 
industrijskih dovoljenj in presojah vpliva 
na okolje upoštevani učinki podnebnih 
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sprememb na vso načrtovano 
infrastrukturo in industrijske dejavnosti; 
poudarja, da je treba pri energetski 
infrastrukturi upoštevati vplive podnebnih 
sprememb tako na ravni posameznih 
delov infrastrukture kot na ravni 
nacionalnih in evropskega energetskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 17
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da so mala in srednje velika 
podjetja v številnih sektorjih še posebej 
ranljiva za podnebne spremembe in 
pogostokrat pomanjkljivo pripravljena; 
poziva Komisijo, naj pri tovrstnih 
podjetjih oceni stanje pripravljenosti na 
podnebne spremembe, med drugim tudi 
zavarovalne sheme, ki so na voljo, in naj 
opredeli morebitna orodja, ki bi jim 
pomagala preseči to težavo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj zagotovijo, da bodo učinki 
podnebnih sprememb upoštevani v vseh 
politikah, zlasti tistih, ki so povezane z 
energetiko ali kmetijstvom; še posebej pa 
države člance poziva, naj prilagodijo 
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gradbene predpise, tako da bo 
prilagajanje na podnebne spremembe 
upoštevano pri novogradnjah in 
obnovitvenih delih; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, kako pomembno je 
oblikovati nacionalne prilagoditvene 
načrte na podlagi skupnega evropskega 
okvira, tako da bodo države članice 
načrtovale in sporočale svoja 
prilagoditvena prizadevanja, tudi v 
energetskih sistemih in politikah; meni, 
da bi morali tovrstni načrti vsebovati karte 
ogroženosti v zvezi z energetiko in 
industrijskimi napravami, ki bi lahko v 
primeru izrednih vremenskih dogodkov 
škodovale okolju ali javnemu zdravju; 
poziva, naj bodo tovrstne informacije na 
voljo javnosti in drugim državam 
članicam;

Or. en

Predlog spremembe 20
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

b. z državami v razvoju, da bi jih podprli v 
boju proti podnebnim spremembam, ki 
bodo prizadele najbolj izpostavljene regije 
v teh državah; 

b. z državami v razvoju, da bi jih podprli v 
boju proti podnebnim spremembam, ki 
bodo prizadele najbolj izpostavljene regije 
v teh državah, pri čemer je treba vedno 
spoštovati posebnosti vsake regije, merilo 
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pa je družbena in gospodarska razvitost 
tistih regij držav v razvoju, kjer je 
organizirano mednarodno sodelovanje; 

Or. el

Predlog spremembe 21
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – točka b a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ba. s tretjimi državami, ki mejijo na EU, v 
katerih imajo podnebne spremembe 
podobne posledice kot v EU;

Or. pl

Predlog spremembe 22
Theodoros Skylakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba povečati potrebna 
finančna sredstva za raziskave in razvoj na 
področju podnebnih sprememb ter da bi 
morale Komisija in države članice skupaj 
predstaviti pobudo za celosten in skupen 
okoljski informacijski sistem na svetovni 
ravni, da bi s tem izboljšali dostopnost 
podatkov o spremembah okolja; upoštevati 
je namreč treba tudi druge ukrepe, kot je 
precejšnje povečanje financiranja za 
blažitev in prilagajanje v povezavi s 
projekti in programi za raziskave in razvoj;

8. poudarja, da je treba povečati potrebna 
finančna sredstva za raziskave in razvoj na 
področju podnebnih sprememb. Predvsem 
zaradi znanstvene negotovosti glede 
trajanja in obsega težave ter posebnih 
zemljepisnih območij in proizvodnih 
sektorjev, ki jih bodo prizadele posledice 
podnebnih sprememb v Evropi, je treba 
nameniti sredstva za podnebne raziskave, 
ki bodo najučinkovitejše izvedene na 
evropski ravni in bodo trdna osnova za 
razvoj politik za prilagajanje podnebnim 
spremembam. Povečati je treba tudi 
financiranje za pobudo Komisije in držav 
članic za celosten in skupen okoljski 
informacijski sistem na svetovni ravni, da 
bi s tem izboljšali dostopnost podatkov o 
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spremembah okolja; upoštevati je namreč 
treba tudi druge ukrepe, kot je precejšnje 
povečanje financiranja za blažitev in 
prilagajanje v povezavi s projekti in 
programi za raziskave in razvoj;

Or. el

Predlog spremembe 23
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. pozdravlja nedavno obvestilo Komisije 
o naložbah v nizkoogljične tehnologije 
(načrt SET), v katerem je jasno poudarila, 
da na trgu primanjkuje zagona ter da je 
za inovativen tehnološki razvoj, ki je 
potreben za uresničenje ciljev energetske 
in podnebne politike EU, nujno potrebno 
takojšnje sodelovanje med javnimi 
vlagatelji in zasebnim sektorjem; 
poudarja tudi, da morajo v načrtu EU za 
naložbe v te tehnologije imeti prednost 
tehnologije za obnovljive vire energije in 
da mora biti v programih za energetsko 
učinkovitost zagotovljeno sodelovanje 
vseh zainteresiranih strani na trgu, zlasti 
malih in srednje velikih podjetij;

Or. el

Predlog spremembe 24
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, kako pomembne so 
satelitsko povezane reševalne dejavnosti v 
primeru naravnih nesreč; v zvezi s tem 
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pozdravlja hitro podporo sistema GMES 
organom civilne zaščite po tragičnem 
potresu na Haitiju; poziva udeležene 
strani, naj začne sistem GMES čim prej v 
celoti delovati;

Or. en

Predlog spremembe 25
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni za dejavno 
sodelovanje v boju proti podnebnim 
spremembam ter poudarja pomembno 
vlogo izmenjave informacij o dobri praksi 
ter ustreznih informacijskih kampanj, 
usklajenih z obsežnejšimi pobudami, ki jih 
izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija.

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni, na primer 
pogozdovanje, za dejavno sodelovanje v 
boju proti podnebnim spremembam ter 
poudarja pomembno vlogo izmenjave 
informacij o dobri praksi ter ustreznih 
informacijskih kampanj o prilagajanju tem 
spremembam na obalah, v pogorjih, na 
otokih ali v nižje ležečih območjih, ki bi 
bile usklajene z obsežnejšimi pobudami, ki 
jih izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija.

Or. pl

Predlog spremembe 26
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni za dejavno 
sodelovanje v boju proti podnebnim 
spremembam ter poudarja pomembno 
vlogo izmenjave informacij o dobri praksi 
ter ustreznih informacijskih kampanj, 
usklajenih z obsežnejšimi pobudami, ki jih 

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni za dejavno 
sodelovanje v boju proti podnebnim 
spremembam ter poudarja pomembno 
vlogo izmenjave informacij o dobri praksi 
ter ustreznih informacijskih kampanj, 
usklajenih z obsežnejšimi pobudami, ki jih 
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izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija.

izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija. Poudarja tudi, da lahko najbolj 
oddaljene regije pomembno prispevajo z 
decentralizirano proizvodnjo energije, s 
čimer bodo pomagale doseči večjo 
energetsko učinkovitost z zmanjševanjem 
izgub v omrežjih in boljšim 
obvladovanjem povpraševanja;

Or. el

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni za dejavno 
sodelovanje v boju proti podnebnim 
spremembam ter poudarja pomembno 
vlogo izmenjave informacij o dobri praksi 
ter ustreznih informacijskih kampanj, 
usklajenih z obsežnejšimi pobudami, ki jih 
izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija.

9. v tem pogledu poudarja velik pomen 
pobud na lokalni ravni za dejavno 
sodelovanje v boju proti podnebnim 
spremembam ter poudarja pomembno
vlogo izmenjave informacij o dobri praksi 
in ustreznih informacijskih kampanj, 
usklajenih z obsežnejšimi pobudami, ki jih 
izvajajo nacionalni organi in Evropska 
unija, da bi učinkoviteje izvajali 
zakonodajo, strategije in programe 
Skupnosti s tega področja.

Or. ro

Predlog spremembe 28
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da bi morali, če želimo razviti 
ustrezno bazo znanja o prilagajanju 
podnebnim spremembam in spodbuditi 
razvoj prilagoditvene tehnologije, dodobra 
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izkoristiti vse obstoječe pobude EU, na 
primer skupnosti znanja in inovacij za 
blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje, ki so bile oblikovane kot del 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo.

Or. en

Predlog spremembe 29
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da bo odločilni dejavnik pri 
zagotavljanju uspešnega izvajanja 
evropskega akcijskega načrta za 
prilagajanje njegova vključitev v 
ambiciozno zastavljen in celovit svetovni 
sporazum s pravno zavezujočimi cilji 
glede ukrepov za spoprijemanje s 
podnebnimi spremembami in da mora EU 
prevzeti vodilno vlogo v tej smeri. 

Or. el


