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Predlog spremembe 1
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; zato 
poudarja dodano vrednost sprejemanja 
novih finančnih instrumentov, ki z 
zagotavljanjem ravnovesja med 
ustvarjanjem potrebnih novih virov na eni 
ter oblikovanjem osnovnih politik v zvezi z 
delovanjem trgov, zelenim razvojem in 
podnebnimi spremembami na drugi strani 
hkrati služijo dvema namenoma; v zvezi s 
tem spodbuja prizadevanja Komisije in 
držav članic pri iskanju inovativnih 
načinov financiranja s prehodom na davčne 
sisteme, ki temeljijo na emisijah CO2, 
izvajanjem načela „onesnaževalec plača“ 
za namene obdavčitve in prenosom 
pretežnega dela davčnega bremena z dela 
na sektorje in dejavnosti, ki onesnažujejo 
okolje; poudarja, da bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

Or.el

Predlog spremembe 2
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
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20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo
in nove načine dopolnitve obstoječih 
financ za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

20–20–20 zahteva znatna vlaganja v 
inovacije in raziskave, vključno z novimi 
načini dopolnitve obstoječih financ za 
pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo; vendarle poudarja, da sta 
najpomembnejša finančna instrumenta 
ponovni premislek o prednostni 
namembnosti obstoječih sredstev in 
ustrezni regulativni okvir, ki spodbuja 
zasebne naložbe;

Or.en

Predlog spremembe 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter 
okolju prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja, 
vključno s pristopi, ki potrošnike in 
industrijo spodbujajo k premiku k okolju z 
manjšimi emisijami ogljika;

Or.en

Predlog spremembe 4
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20/30–20–20 zahteva znatno finančno 
obvezo in nove načine dopolnitve 
obstoječih financ za pobude, ki 
obravnavajo podnebne spremembe in 
energetske izzive; spodbuja prizadevanja 
Komisije in držav članic pri iskanju 
inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili tako 
prihodke za proračunske organe kot okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

Or.en

Predlog spremembe 5
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in izzive v zvezi z oskrbo z 
energijo in surovinami; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

Or.en
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Predlog spremembe 6
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2, saj bi tako ustvarili 
prihodke za proračunske organe ter okolju 
prijazne spodbude za potrošnike in 
industrijo;

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 
20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo 
in nove načine dopolnitve obstoječih financ 
za pobude, ki obravnavajo podnebne 
spremembe in energetske izzive; spodbuja 
prizadevanja Komisije in držav članic pri 
iskanju inovativnih načinov financiranja s 
prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo 
na emisijah CO2 industrije, saj bi tako 
ustvarili prihodke za proračunske organe 
ter okolju prijazne spodbude za potrošnike 
in industrijo;

Or.en

Predlog spremembe 7
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ob upoštevanju vse večjih potreb po 
energiji v državah v vzponu, opozarja na 
nujno potrebo EU, da zagotovi zadostne 
naložbe v oskrbo z energijo in energetsko 
učinkovitost s tem, da izboljšuje svojo 
energetsko infrastrukturo in v čim večji 
meri zmanjšuje odvisnost od tržnih 
nihanj, ki bi lahko negativno vplivala na 
gospodarstvo EU in na cilje do leta 2020;

Or.en
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Predlog spremembe 8
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala biti energetska 
učinkovitost ena od glavnih prednostnih 
nalog v prihodnjih letih, in poziva 
industrijske države, naj v okviru 
mednarodnih pogajanj o sporazumu, ki 
bo veljal po izteku kjotskega protokola, 
opredelijo zavezujoče cilje v zvezi z večjo 
energetsko učinkovitostjo in finančne 
instrumente za zagotavljanje sredstev za 
financiranje tovrstnih ukrepov;

Or.ro

Predlog spremembe 9
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da bodo podnebne 
spremembe prizadele zlasti države v 
razvoju, in meni, da bo financiranje 
ukrepov za omilitev posledic podnebnih 
sprememb in zmanjšanje energetske 
revščine prispevalo k uresničitvi razvojnih 
ciljev tisočletja;

Or.ro

Predlog spremembe 10
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na 
enotnem trgu in na njihovo poseganje v 
sistem EU za trgovanje z emisijami; meni, 
da bi usklajena uvedba obdavčevanja 
prinesla večje koristi; poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči možne instrumente za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah za sektorje, ki ne sodijo v sistem 
EU za trgovanje z emisijami, ter poziva 
Komisijo in Svet, naj pri temeljiti reviziji 
direktive o obdavčitvi energije izhajata iz 
teh praks na nacionalni ravni, da bi 
določila merila glede porabe energije in 
emisij CO2; meni, da bi usklajena uvedba 
obdavčevanja prinesla večje koristi; 

Or.el

Predlog spremembe 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na 
enotnem trgu in na njihovo poseganje v 
sistem EU za trgovanje z emisijami; meni, 
da bi usklajena uvedba obdavčevanja
prinesla večje koristi; poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči možne instrumente za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in priznava, da je več držav članic 
EU že pred več leti vzpostavilo okvir za 
energetski davek na podlagi količin CO2; 
meni, da se lahko države članice druga od 
druge naučijo najboljših praks na 
področju metod obdavčitve in zmanjšajo 
poseganje v sistem EU za trgovanje z 
emisijami na najmanjšo možno mero;

Or.en

Predlog spremembe 12
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na 
enotnem trgu in na njihovo poseganje v 
sistem EU za trgovanje z emisijami; meni, 
da bi usklajena uvedba obdavčevanja 
prinesla večje koristi; poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči možne instrumente za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah, ki so vzpostavljene z namenom 
spodbujanja inovacij in učinkovite porabe 
virov, in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenco na enotnem 
trgu; meni, da bi usklajena uvedba 
obdavčevanja prinesla večje koristi; poziva 
Komisijo, naj nadalje preuči možne 
instrumente za usklajevanje obdavčitve 
sektorjev na podlagi emisij CO2 na ravni 
EU; poziva države članice k izvajanju in 
uvedbi nacionalnih obdavčitev CO2, ki bi 
jih bilo treba dopolniti z najnižjimi 
davčnimi stopnjami, določenimi v 
zakonodaji EU;

Or.en

Predlog spremembe 13
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na 
enotnem trgu in na njihovo poseganje v 
sistem EU za trgovanje z emisijami; meni, 
da bi usklajena uvedba obdavčevanja 
prinesla večje koristi; poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči možne instrumente za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah; meni, da bi usklajena uvedba 
obdavčevanja prinesla večje koristi; poziva 
Komisijo, naj po skrbni oceni učinka 
predloži zakonodajni predlog za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

Or.en
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Predlog spremembe 14
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na enotnem 
trgu in na njihovo poseganje v sistem EU 
za trgovanje z emisijami; meni, da bi 
usklajena uvedba obdavčevanja prinesla 
večje koristi; poziva Komisijo, naj nadalje 
preuči možne instrumente za usklajevanje 
obdavčitve ogljika na ravni EU za sektorje, 
ki ne sodijo v sistem za trgovanje z 
emisijami;

2. priznava obstoj različnih oblik 
obdavčevanja CO2 v določenih državah 
članicah in opozarja na tveganja, ki jih 
predstavljajo za konkurenčnost na enotnem 
trgu in na njihovo poseganje v sistem EU 
za trgovanje z emisijami; meni, da bi 
usklajena uvedba obdavčevanja prinesla 
večje koristi; poudarja, da bi se morale 
države članice izogibati enostranskemu 
obdavčevanju CO2 in ga sprejeti šele po 
razpravi v Svetu; poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči možne instrumente za 
usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni 
EU za sektorje, ki ne sodijo v sistem za 
trgovanje z emisijami;

Or.en

Predlog spremembe 15
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj ponovno preuči 
direktivo o obdavčitvi energije ter poleg 
spremenjene energijske vrednosti uvede 
tudi vsebnost CO2; zlasti meni, da bi 
moralo obdavčevanje temeljiti na 
energijski vrednosti goriv, da bi morala 
biti najnižja davčna stopnja enaka za vse 
vire energije, ki se uporabljajo za isti 
namen, in da bi morali namesto vseh 
oprostitev uvesti mehanizme nadomestil;

Or.en
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Predlog spremembe 16
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bo usklajen pristop na 
ravni EU odpravil tveganja za 
konkurenčnost na notranjem trgu, 
medtem ko bi lahko s postopnim 
prenosom davčnega bremena na 
dejavnosti, ki onesnažujejo okolje, 
dolgoročno znižali druge davke in stroške 
dela, s čimer bi povečali konkurenčnost 
EU;

Or.en

Predlog spremembe 17
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

3. poudarja, da države članice lahko 
razmislijo o tem, da bi prihodke iz 
obdavčitve na področju podnebnih 
sprememb namenile za financiranje 
raziskav in razvoja ter ukrepov, katerih cilj 
je zmanjšanje emisij ogljika, spodbujanje
energetske učinkovitosti in izboljšanje
energetske infrastrukture v EU;

Or.en

Predlog spremembe 19
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, katerih cilj je zmanjšanje emisij 
ogljika, spodbujanje energetske 
učinkovitosti in izboljšanje energetske 
infrastrukture v EU in v državah v razvoju;

Or.en

Predlog spremembe 20
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 

3. poudarja, da bi moral biti del prihodkov
iz vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
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usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

usklajene na ravni EU, namenjen za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, katerih cilj je zmanjšanje emisij 
ogljika, spodbujanje energetske 
učinkovitosti in izboljšanje energetske 
infrastrukture v EU;

Or.el

Predlog spremembe 21
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, katerih cilj je zmanjšanje emisij 
ogljika, spodbujanje energetske 
učinkovitosti, reševanje problema 
pomanjkanja energije in izboljšanje
energetske infrastrukture v EU;

Or.en

Predlog spremembe 22
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na zavezo držav članic, da 
bodo namenile vsaj 50 % prihodkov od 
trgovanja z emisijami CO2 v okviru 
sistema EU za trgovanje z emisijami za 
financiranje ukrepov za boj proti 
podnebnim spremembam, zlasti v državah 
v razvoju; v zvezi s tem izraža 
zaskrbljenost nad visokim deležem 
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brezplačno dodeljenih kvot, saj izsledki 
nedavnih študij kažejo, da lahko nekatera 
podjetja na ta način ustvarjajo velike 
nezaslužene dobičke, nikakor pa to 
upravičencem ne preprečuje, da bi 
preselili del ali celotne svoje proizvodne 
zmogljivosti;

Or.fr

Predlog spremembe 23
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da ponavljajoči se finančni 
instrumenti za ukrepe na področju 
energetske učinkovitosti predstavljajo 
inovativni način financiranja okolju 
prijaznih projektov; pozdravlja 
prizadevanja za oblikovanje namenskih 
finančnih instrumentov, da bi se uporabila 
preostala sredstva iz uredbe o evropskem 
energetskem programu za oživitev, da bi se 
podprla energetska učinkovitost in pobude 
za obnovljive vire energije; poziva 
Komisijo, naj podrobno oceni učinkovitost 
tega instrumenta in analizira možnosti za 
uporabo podobnega pristopa za prihodnja 
neporabljena sredstva v proračunu EU;

4. ugotavlja, da ponavljajoči se finančni 
instrumenti za ukrepe na področju 
energetske učinkovitosti predstavljajo 
inovativni način financiranja okolju 
prijaznih projektov; pozdravlja 
prizadevanja za oblikovanje namenskih 
finančnih instrumentov, ki bi lahko 
pritegnili tudi zasebne vlagatelje (v okviru 
javno-zasebnih partnerstev), da bi se 
uporabila preostala sredstva iz uredbe o 
evropskem energetskem programu za 
oživitev, da bi se podprla energetska 
učinkovitost in pobude za obnovljive vire 
energije; poziva Komisijo, naj podrobno 
oceni učinkovitost tega instrumenta in 
analizira možnosti za uporabo podobnega 
pristopa za prihodnja neporabljena sredstva 
v proračunu EU;

Or.en

Predlog spremembe 24
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da ponavljajoči se finančni 
instrumenti za ukrepe na področju 
energetske učinkovitosti predstavljajo
inovativni način financiranja okolju 
prijaznih projektov; pozdravlja 
prizadevanja za oblikovanje namenskih 
finančnih instrumentov, da bi se uporabila 
preostala sredstva iz uredbe o evropskem 
energetskem programu za oživitev, da bi se 
podprla energetska učinkovitost in pobude 
za obnovljive vire energije; poziva 
Komisijo, naj podrobno oceni učinkovitost 
tega instrumenta in analizira možnosti za 
uporabo podobnega pristopa za prihodnja 
neporabljena sredstva v proračunu EU;

4. ugotavlja, da ponavljajoči se finančni 
instrumenti za ukrepe na področju 
energetske učinkovitosti predstavljajo 
inovativni način financiranja okolju 
prijaznih projektov; pozdravlja 
prizadevanja za oblikovanje namenskih 
finančnih instrumentov, da bi se uporabila 
preostala sredstva iz uredbe o evropskem 
energetskem programu za oživitev, da bi se 
podprla energetska učinkovitost in pobude 
za obnovljive vire energije in obnovljive 
surovine; poziva Komisijo, naj podrobno 
oceni učinkovitost tega instrumenta in 
analizira možnosti za uporabo podobnega 
pristopa za prihodnja neporabljena sredstva 
v proračunu EU;

Or.en

Predlog spremembe 25
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja prizadevanja Komisije in 
držav članic, da bi raziskale inovativne 
načine spodbujanja naložb v evropsko 
infrastrukturo in inovacij; upošteva 
pripombe EIB z dne 23. septembra 2010, 
podane v „Poročilu o ukrepih v odziv na 
resolucijo Evropskega parlamenta“ glede 
predloga Evropske komisije, da se delež 
sredstev v proračunu EU za finančne 
mehanizme, ki omogočajo doseganje 
učinka vzvoda, zviša na 10 ali 20 %; 
priznava, da je treba sredstva iz zasebnega 
sektorja dopolniti in nadgraditi z 
naložbami javnega sektorja, kadar je to 
mogoče, vendar se zaveda, da lahko 
uporaba posebnih instrumentov za 
financiranje projektov poveča 
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zunanjbilančne obveznosti in stroške 
kapitala za evropske institucije, Evropsko 
unijo ali države članice; meni, da morajo 
take ukrepe spremljati popolnoma 
pregledno razkritje podatkov in ustrezne 
naložbene smernice, obvladovanje 
tveganja, omejitve izpostavljenosti, 
temeljit nadzor in postopki nadzora, ki se 
določijo na demokratično odgovoren 
način;

Or.en

Predlog spremembe 26
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pozorno razmisli 
tudi o uvedbi energijsko-podnebnega 
davka na mejah EU, ki bi bil enak 
dodatnim proizvodnim stroškom, ki so 
posledica njenih prizadevanj za 
zmanjševanje emisij CO2, ali bi bil 
določen glede na skupni ogljikov odtis 
proizvodov ob dejanskem upoštevanju 
onesnaževanja med prevozom;

Or.fr

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, Evropsko 
investicijsko banko in države članice, naj 
vzpostavijo sklad za energetsko 
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učinkovitost in obnovljive vire energije, da 
bi tako zagotovile javna sredstva in 
zasebna vlaganja v projekte na področju 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije v državah članicah do leta 
2020;

Or.ro

Predlog spremembe 28
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. upošteva koristi pobude „projektne 
obveznice EU“, na podlagi katere lahko 
projektna podjetja izboljšajo boniteto 
obveznic, ki jih izdajo sama; „projektne 
obveznice EU“ bi lahko odpravile 
pomanjkanje naložb in dostopa do 
financiranja npr. v infrastrukturo EU, 
vključno z energetsko infrastrukturo;

Or.en

Predlog spremembe 29
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva k reviziji direktive o obdavčitvi 
energije, da se vključijo ukrepi za 
spodbujanje večjega varčevanja z 
energijo, kar bi državam članicam 
omogočilo zmanjšanje ne samo stroškov 
za energijo, temveč tudi izravnalnih 
družbenih stroškov; poziva k oblikovanju 
okvira EU za zagotavljanje dolgoročnih 
posojil z nizko obrestno mero in finančnih 
orodij za projekte varčevanja z energijo; 



PE450.834v01-00 18/25 AM\834626SL.doc

SL

spodbuja skupno odločanje o projektih 
varčevanja z energijo na ravni Skupnosti;

Or.en

Predlog spremembe 30
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. se zaveda pomembnosti energetske 
učinkovitosti ter zato poziva Komisijo in 
države članice k učinkovitemu 
izkoriščanju strukturnih skladov za 
povečanje energetske učinkovitosti v 
stavbah, zlasti v stanovanjskih stavbah; 
poziva k učinkovitemu izkoriščanju 
sredstev EIB in drugih javnih finančnih
institucij ter k usklajevanju sredstev EU 
in držav članic ter drugih oblik pomoči, ki 
bi lahko s pomočjo učinka vzvoda okrepile 
naložbe v energetsko učinkovitost, da se 
dosežejo cilji EU;

Or.ro

Predlog spremembe 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo in Evropsko centralno 
banko, naj raziščeta morebitna moralna 
tveganja za države članice, povezana s 
financiranjem ključnih infrastrukturnih 
projektov s pomočjo projektnih obveznic 
EU oziroma evroobveznic, zlasti kadar gre 
za čezmejne infrastrukturne projekte;

Or.en



AM\834626SL.doc 19/25 PE450.834v01-00

SL

Predlog spremembe 32
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. priporoča, da se izkupiček v enakih 
deležih nameni skladu za države v razvoju 
ter za evropske raziskave in razvoj na 
področjih, kot so ukrepi za boj proti 
globalnemu segrevanju ozračja; 

Or.fr

Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. opozarja države članice na možnost 
uvedbe znižanih stopenj DDV za storitve 
za prenovo stanovanj in povečanje 
energetske učinkovitosti; 

Or.ro

Predlog spremembe 34
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo 
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.

črtano

Or.el
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Predlog spremembe 35
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.

5. jemlje na znanje zaskrbljenost, da bi 
enostranski ukrepi za boj proti podnebnim 
spremembam lahko vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij;
vendarle poudarja, da so po mnenju 
Komisije (KOM(2010)0265) nekateri 
industrijski sektorji posebej nagnjeni k 
selitvi industrijskih virov toplogrednih 
plinov iz EU („uhajanju ogljika“), in 
meni, da je za opredelitev teh sektorjev 
potrebna podrobna sektorska analiza; 
meni tudi, da so ekonomična raba virov in 
inovacije na področju zelenih tehnologij 
ključne z vidika konkurenčnosti.

Or.xm

Predlog spremembe 36
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo 
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.

5. meni, da je treba glede vsake pobude 
EU na področju obdavčevanja finančnih 
dejavnosti ustrezno oceniti posledice za
realno gospodarstvo v smislu prenašanja 
stroškov in dostopa do finančnih sredstev;
poziva države članice, naj ne sprejmejo 
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.

Or.en
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Predlog spremembe 37
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo 
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo 
enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij, pri 
čemer se zaveda, da so nekatere države 
članice že uvedle davek na CO2.

Or.en

Predlog spremembe 38
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je mogoče z ukrepi za 
prilagajanje na mejah določiti enake in po 
potrebi stroge omejitve glede ogljika za 
evropske in uvožene proizvode; meni, da 
je ta instrument koristen in upravičen le 
za omejeno število sektorjev, ki so 
resnično nagnjeni k selitvi industrijskih 
virov toplogrednih plinov iz EU 
(„uhajanju ogljika“), in le v kombinaciji z 
dražbo pravic, kar je ključno za 
sprejemljivost za države partnerice in 
skladnost s pravili Svetovne trgovinske 
organizacije; 

Or.fr

Predlog spremembe 39
Marian-Jean Marinescu

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

5a. pozdravlja poročilo Evropske 
investicijske banke o ukrepih v odziv na 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
23. septembra 2010; spodbuja nadaljnje 
sodelovanje med Evropsko komisijo in 
Evropsko investicijsko banko pri 
oblikovanju prihodnjih večletnih 
finančnih okvirov za inovativne finančne 
instrumente, da se tako znatno povečajo 
odhodki proračuna EU v obliki finančnih 
instrumentov;

Or.en

Predlog spremembe 40
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomembnost vpliva 
finančnih špekulacij v zvezi z blagom, kot 
so surovine, dobava plina in hrane, in 
finančnih praks, kot je visokofrekvenčno 
trgovanje, na ceno energije in rabo tal; 
zato meni, da bi lahko z obdavčevanjem 
špekulativnih transakcij ponovno 
zagotovili preglednost in učinkovitost na 
energetskem trgu in na področju 
upravljanja zemljišč ter tako dosegli 
ključne cilje EU v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo in podnebnimi 
spremembami;

Or.en

Predlog spremembe 41
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

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

5b. pozdravlja zavezo skupine G20, da bo 
odpravila subvencije za fosilna goriva, in 
meni, da bi lahko s takim ukrepom 
sprostili veliko finančnih sredstev; poziva 
EU, naj na tem področju prevzame 
vodilno vlogo na mednarodni ravni, in 
poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga 
časovni načrt za odpravo subvencij v EU, 
pri čemer mora tak proces vključevati 
uvedbo spremljevalnih socialnih in 
gospodarskih ukrepov;

Or.fr

Predlog spremembe 42
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da bi morali javno-zasebna 
partnerstva podpreti z inovativnimi 
finančnimi instrumenti, ki bi predstavljali 
alternativo izključno javnemu 
financiranju ter način za doseganje 
učinka vzvoda in izravnavo nepopolnosti 
trga;

Or.en

Predlog spremembe 43
Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva k vračunavanju podnebnih 
stroškov mednarodnega prevoza v ceno 
takega prevoza bodisi z obdavčenjem 
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bodisi s sistemi trgovanja s kvotami, v 
katerih se zaračunavajo pristojbine, in k 
namenski porabi izkupička za boj proti 
podnebnim spremembam, zlasti v državah 
v razvoju; pozdravlja prihodnjo vključitev 
letalskega sektorja v sistem EU za 
trgovanje z emisijami in pričakuje 
podobno pobudo Komisije glede sektorja 
pomorskega prometa v letu 2011, ki bi 
stopila v veljavo v letu 2013, če bi se 
izkazalo, da je do tega datuma nemogoče 
izvesti mednarodne dogovore;

Or.fr

Predlog spremembe 44
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. priznava, da je treba sredstva iz 
zasebnega sektorja dopolniti in nadgraditi 
z naložbami javnega sektorja, kadar je to 
mogoče; se vendarle zaveda, da lahko 
uporaba posebnih instrumentov za 
financiranje projektov poveča 
zunanjbilančne obveznosti in stroške 
kapitala za evropske institucije, Evropsko 
unijo ali države članice; meni, da morajo 
take ukrepe spremljati popolnoma 
pregledno razkritje podatkov in ustrezne 
naložbene smernice, obvladovanje
tveganja, omejitve izpostavljenosti, 
temeljit nadzor in postopki nadzora, ki se 
določijo na demokratično odgovoren 
način;

Or.en
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Predlog spremembe 45
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. pozdravlja nedavni predlog uvedbe 
večdržavnih evropskih obveznic in 
poudarja, da bi lahko zaradi solidarne 
narave teh instrumentov pri njihovi 
uporabi za financiranje nove 
infrastrukture dosegli dejansko evropsko 
dodano vrednost;

Or.en

Predlog spremembe 46
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo in Evropsko centralno 
banko, naj raziščeta morebitna moralna 
tveganja za države članice, povezana s 
financiranjem ključnih infrastrukturnih 
projektov s pomočjo projektnih obveznic 
EU oziroma evroobveznic, zlasti kadar gre 
za čezmejne infrastrukturne projekte.

Or.en


