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Predlog spremembe 1
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se bodo po scenarijih Mednarodne 
agencije za energijo do leta 2035 z 
energijo povezane svetovne emisije ogljika 
verjetno povečale za 21 % glede na raven 
iz leta 2008, če bodo države skrbno 
izpolnile svoje obveznosti iz 
københavnskega sporazuma, kar bi 
onemogočilo omejitev globalnega 
segrevanja na 2 °C; ker velja, da so 
države, ki niso članice OECD, odgovorne 
za celotno pričakovano povečanje 
svetovnih emisij[1],
[1] Poročilo Mednarodne agencije za 
energijo z dne 9. novembra 2010 z 
naslovom „World Energy Outlook 2010“

Or. en

Predlog spremembe 2
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je po podatkih Mednarodne 
agencije za energijo delež EU v svetovnih 
emisijah CO2 le 13 %,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker bi glede na direktivo o sistemu 
trgovanja z emisijami sistem trgovanja z 
emisijami moral spodbujati stroškovno in 
ekonomsko učinkovito zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov,

Or. en

Predlog spremembe 4
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 1 (novo) (pred odstavkom 1) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vidiki industrijske politike

Or. en

Predlog spremembe 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje 
delavcev; poudarja, da je treba vsako 
zmanjšanje BDP samo po sebi 
obravnavati kot strošek, ki ogroža 
naložbeni potencial industrije; opozarja 
pred splošnim prepričanjem, da je 

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila pomembno zmanjšanje 
industrijske proizvodnje, upad gospodarske 
rasti in nezaposlenost, ki ogroža naložbeni 
potencial industrije; vendar poudarja, da 
so se zmanjšala tudi vlaganja, ki so 
potrebna za dosego cilja 20-odstotnega 
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, 
ter ugotavlja, da imajo obrati presežke 
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gospodarska kriza pocenila zmanjševanje 
emisij;

pravic do emisij s tržno vrednostjo več 
milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
Lena Ek, Fiona Hall v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje,
upad gospodarske rasti in premeščanje 
delavcev; poudarja, da je treba vsako 
zmanjšanje BDP samo po sebi 
obravnavati kot strošek, ki ogroža 
naložbeni potencial industrije; opozarja 
pred splošnim prepričanjem, da je 
gospodarska kriza pocenila zmanjševanje 
emisij;

1. poudarja, da je gospodarska kriza sicer 
povzročila zmanjšanje zmogljivosti 
industrijske proizvodnje in gospodarske 
rasti ter brezposelnost, vendar je hkrati 
pocenila zmanjševanje emisij;

Or. en

Predlog spremembe 7
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da je treba vsako zmanjšanje 
BDP samo po sebi obravnavati kot 
strošek, ki ogroža naložbeni potencial 
industrije; opozarja pred splošnim 
prepričanjem, da je gospodarska kriza 

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da ustreznih zmanjšanj emisij ne 
smemo razlagati kot znak, da bo EU 
izpolnila cilj zmanjšanja emisij;
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pocenila zmanjševanje emisij;

Or. en

Predlog spremembe 8
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da je treba vsako zmanjšanje 
BDP samo po sebi obravnavati kot strošek, 
ki ogroža naložbeni potencial industrije; 
opozarja pred splošnim prepričanjem, da 
je gospodarska kriza pocenila 
zmanjševanje emisij;

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje ali 
izgubo številnih delovnih mest; poudarja, 
da je treba vsako zmanjšanje BDP samo po 
sebi obravnavati kot strošek, ki ogroža 
naložbeni potencial industrije; navaja, da 
ni mogoče na splošno izhajati iz 
predpostavke, da je gospodarska kriza 
pocenila zmanjševanje emisij;

Or. de

Predlog spremembe 9
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da je treba vsako zmanjšanje 
BDP samo po sebi obravnavati kot strošek, 
ki ogroža naložbeni potencial industrije; 
opozarja pred splošnim prepričanjem, da 
je gospodarska kriza pocenila 
zmanjševanje emisij;

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da je treba vsako zmanjšanje 
BDP samo po sebi obravnavati kot strošek, 
ki ogroža naložbeni potencial industrije; 
poudarja, da je kriza v primerjavi s 
scenarijem, ki ne vključuje sprememb, 
privedla do zmanjšanja emisij in porabe 
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energije;

Or. en

Predlog spremembe 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je gospodarska kriza 
povzročila ogromno zmanjšanje 
zmogljivosti industrijske proizvodnje, upad 
gospodarske rasti in premeščanje delavcev; 
poudarja, da je treba vsako zmanjšanje 
BDP samo po sebi obravnavati kot strošek, 
ki ogroža naložbeni potencial industrije; 
opozarja pred splošnim prepričanjem, da je 
gospodarska kriza pocenila zmanjševanje 
emisij;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice. 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 11
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je Kitajska vodilna 
svetovna sila na področju gradnje polj 
vetrnih elektrarn, da kitajski in indijski 
proizvajalci vetrnih turbin sodijo med 
najboljših deset takih proizvajalcev ter da 
Kitajska in Tajvan trenutno izdelata 
večino fotovoltaičnih celic za mednarodni 
trg; poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje okoljsko 
učinkovitega razvoja in proizvodnje teh in 
novih inovativnih tehnologij, potrebnih za 
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dosego ambicioznih ciljev zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, v EU; 

Or. ro

Predlog spremembe 12
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 14
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo 
jasni znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo jasni 
znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 

2. ugotavlja, da po informacijah iz 
različnih industrijskih panog obstajajo jasni 
znaki, da obstoječi ukrepi podnebne 
politike EU, kot je sistem trgovanja z 
emisijami, že vodijo v selitev proizvodnje, 
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in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale;

in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika 
ta trend še poslabšale, zlasti v tistih 
državah članicah, ki so v recesiji in 
izvajajo stroge programe za ekonomsko 
stabilnost;

Or. el

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da se je sistem trgovanja z 
emisijami izkazal kot neučinkovit 
instrument za spodbujanje zmanjševanja 
emisij, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj ocenijo in predstavijo nove 
instrumente za spodbujanje razvoja 
zelenih industrij, večjo energetsko 
učinkovitost in učinkovito rabo virov;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo k reviziji direktive EU 
o sistemu trgovanja z emisijami, ki 
predstavlja del zakonodajnega svežnja 
EU2020 o energiji in podnebnih 
spremembah, ki je bil dogovorjen 
decembra 2008 z namenom zagotoviti 
20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 v 
primerjavi z letom 1990;
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Or. ro

Predlog spremembe 21
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 2 (novo) (pred odstavkom 3) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vidiki energetske politike

Or. en

Predlog spremembe 22
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši način 
doseganja dolgoročnih ciljev;

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
je seznanjen s skupno izjavo direktorjev 
vodilnih evropskih komunalnih podjetij, v 
kateri EU pozivajo, naj si kot cilj postavi
25-odstotno zmanjšanje; meni, da bi 
morala Evropska unija za uresničitev 
dolgoročnega cilja 80- do 95-odstotnega 
zmanjšanja domačih emisij do leta 2050, s 
katerim se je strinjal Evropski svet in ki je 
bil potrjen v časovnem načrtu Komisije za 
vzpostavitev nizkoogljičnega gospodarstva 
do leta 2050, pospešiti svoja prizadevanja 
po uresničitvi najmanj 25-odstotnega
zmanjšanja domačih emisij leta 2020; zato 
zahteva, da Komisija vloži predlog 
zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij 
za obdobje po letu 2020, ki so skladni z 
načrti, predstavljenimi v časovnem načrtu 
Komisije za vzpostavitev nizkoogljičnega 
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gospodarstva do leta 2050, za stroškovno 
najučinkovitejši način doseganja 
dolgoročnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja 
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši način 
doseganja dolgoročnih ciljev;

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v znižanje emisij
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
izpostavlja študije, ki kažejo, da za 
stroškovno učinkovito uresničitev 
dolgoročnega cilja do leta 2050, ki ga je 
Evropski svet znova potrdil 4. februarja 
2011, zgolj uresničitev zmanjšanja emisij 
za 20 % leta 2020 ni dovolj; zato 
pozdravlja namero Komisije, da že zdaj 
pripravi načrt za stroškovno 
najučinkovitejši način doseganja 
dolgoročnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 24
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
vsaka zamuda pri naložbah v znižanje 
emisij CO2 povzročila višje stroške na 
kasnejši stopnji; meni, da bi morala 
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meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja 
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši način 
doseganja dolgoročnih ciljev;

Evropska unija za uresničitev 
dolgoročnega cilja do leta 2050, ki ga je 
Evropski svet znova potrdil 4. februarja 
2011, pospešiti svoja prizadevanja po 
uresničitvi zmanjšanja emisij za 20 % leta 
2020; zato pozdravlja namero Komisije, da 
pripravi načrt za stroškovno 
najučinkovitejši način doseganja 
dolgoročnih ciljev;

Or. de

Predlog spremembe 25
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja 
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši način 
doseganja dolgoročnih ciljev;

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja; zato pozdravlja namero 
Komisije, da pripravi načrt za stroškovno 
najučinkovitejši način doseganja 
dolgoročnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja 
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši način 
doseganja dolgoročnih ciljev;

3. se strinja s predpostavko Komisije in 
Mednarodne agencije za energijo, da bi 
odložitev naložb v nizkoogljične 
tehnologije za proizvodnjo energije 
povzročila višje stroške na kasnejši stopnji; 
meni, da bi morala Evropska unija za 
uresničitev dolgoročnega cilja do leta 
2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 
4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja 
emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja 
namero Komisije, da pripravi načrt za 
stroškovno najučinkovitejši in 
najuspešnejši način doseganja dolgoročnih 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je v skladu s sporočilom 
Komisije z naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050“ 
(KOM(2011)0112) 25-odstotno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 stroškovno najučinkovitejši cilj 
ter da je ta cilj mogoče doseči s celovitim 
uresničevanjem cilja 20-odstotnega
izboljšanja energetske učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic; v celoti podpira zaključke 
nedavnih sporočil Komisije z naslovom 
„Načrt za energetsko učinkovitost 2011“ 
(KOM(2011)0109) in „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050“ 
(KOM(2011)0112), da so politike 
energetske učinkovitosti ključne za 
nadaljnje zmanjševanje emisij ogljika; 
obžaluje, da energetski učinkovitosti ni bil 
namenjen večji poudarek, ko je Evropski 
svet 4. februarja 2011 razpravljal o 
prednostnih nalogah na področju 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za izboljšanje 
energetske učinkovitosti zaostaja za 20 % 
v primerjavi z napovedmi za leto 2020, kar 
gre pripisati premajhni zavezanosti in 
ambicioznosti držav članic; ugotavlja, da 
20-odstotno izboljšanje učinkovitosti ne 
pomeni enakega zmanjšanja porabe 
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energije na prebivalca;

Or. pl

Predlog spremembe 30
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic; meni, da bi zavezujoče 
ukrepe za energetsko učinkovitost moral 
dopolnjevati zavezujoči cilj najmanj 20-
odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic ter nezavezujoči naravi ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti 
držav članic;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri 
izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe 
energije zaostaja za 20 % v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati 
premajhni zavezanosti in ambicioznosti
Evropske komisije in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja na dejstvo, da EU in njene 
države članice niso dovolj vlagale v 
zmanjšanje emisij CO2 ali povečanje 
energetske učinkovitosti v gradbenem ali 
prometnem sektorju; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
ukrepi za povečanje energetske 
učinkovitosti stavb ter sistemov ogrevanja 
in hlajenja v mestih deležni večjega 
obsega sredstev tako po reviziji 
obstoječega finančnega okvira kot tudi v 
prihodnjih finančnih perspektivah;

Or. ro
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Predlog spremembe 34
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo in države članice, naj 
z namenom zmanjšati onesnaževanje v 
prometnem sektorju prednost namenijo 
naložbam v razvoj vseevropskega 
inteligentnega električnega omrežja, ki je 
sposobno izkoristiti energijo, proizvedeno 
iz obnovljivih virov na lokalni in 
regionalni ravni, in ki pomaga pri razvoju 
infrastrukture, potrebne za pogon 
električnih vozil;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. opozarja na dejstvo, da trenutni cilj 
20-odstotnega zmanjšanja emisij temelji 
na mešanici energetskih virov, ki v 
nekaterih državah članicah vključuje tudi 
jedrsko energijo; pozdravlja odločitev 
Komisije, da v jedrskih elektrarnah EU 
opravi stresne teste, tako da bo mogoče 
sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev 
njihove varnosti; meni, da bi odločitev 
nekaterih držav članic, da ustavijo 
nekatere obstoječe jedrske reaktorje, in 
povečane naložbe v gradnjo novih 
jedrskih elektrarn v nekaterih državah 
članicah lahko privedle do revizije 
nacionalnih ukrepov za dosego sedanjega 
cilja 20-odstotnega zmanjšanja emisij;
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Or. ro

Predlog spremembe 36
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. pozdravlja dejstvo, da je glede na 
nedavno predložene nacionalne akcijske 
načrte za obnovljivo energijo EU uspešna 
pri doseganju svojih ciljev glede 
obnovljivih virov energije do leta 2020;
opozarja, da je dejansko doseganje ciljev 
odvisno od doslednega izvajanja akcijskih 
načrtov, ter poziva Komisijo, naj natančno 
spremlja izvajanje in sprejme korektivne 
ukrepe, kadar je to potrebno; je zaskrbljen 
zaradi možnega zmanjšanja prihodnjih 
vlaganj v obnovljive vire energije zaradi 
nestabilnega naložbenega okolja za 
obdobje po letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 37
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020, ki bi jih bilo 
po mnenju Komisije mogoče preseči, če 
bodo države članice v celoti izvajale svoje 
nacionalne akcijske načrte za obnovljivo 
energijo in če se bodo izboljšali 
instrumenti financiranja; vseeno 
poudarja, da je potrebna boljša vključitev 
obnovljivih virov energije v enotni 
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evropski trg;

Or. en

Predlog spremembe 38
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. poziva EU, naj si bolj prizadeva za 
povečanje deleža obnovljivih virov 
energije v sektorju proizvodnje električne 
energije na 40 % do leta 2020 in naj 
ustvari okvirne pogoje za inteligentna 
omrežja, da bi zagotovila vse bolj 
decentralizirano proizvodnjo energije;
poudarja, da je za dosego tega treba več 
vlagati v projekte energetske 
infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 39
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020, vendar 
poudarja, da mora Komisija redno 
spremljati dejansko nacionalno izvajanje 
načrtov in zagotoviti, da se ti dejansko 
izvajajo, kot je bilo načrtovano;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020; ugotavlja, da 
so potrebna večja prizadevanja za dosego 
učinkovite in široke uporabe obnovljivih 
virov energije na konkurenčnejšem in bolj 
povezanem energetskemu trgu EU;

Or. en

Predlog spremembe 41
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 
doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020; zahteva, da se 
pravno zavezujoči cilj glede uporabe 
obnovljivih virov energije poveča z 20 % 
na 30 % do leta 2020 in na 45 % do leta 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri 5. pozdravlja dejstvo, da EU sledi svojim 
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doseganju svojih ciljev glede obnovljivih 
virov energije do leta 2020;

ciljem glede obnovljivih virov energije do 
leta 2020; ne glede na to poudarja, da bi 
morali biti ti cilji bolj usmerjeni v 
energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da zaradi številnih tržnih in 
regulativnih ovir številne priložnosti za 
varčevanje z energijo v EU še vedno niso 
izkoriščene; poziva k določitvi ciljev glede 
uporabe obnovljivih virov energije, uvedbi 
standardov za energetsko učinkovite 
izdelke in vozila ter k spodbujanju 
okoljsko ozaveščenega javnega 
naročanja;

Or. lt

Predlog spremembe 44
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da EU premalo vlaga v 
brezogljične in nizkoogljične tehnologije, 
z izjemo jedrske energije, čeprav so 
evropska podjetja vodilna na tem področju 
in so se tudi zanašala na subvencije;

Or. de
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Predlog spremembe 45
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil;

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil; opozarja na 
poziv Parlamenta k določitvi političnega 
cilja, da se 50 % gospodinjstev do leta 
2015 opremi s pametnimi števci[1];
[1] Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi 
za Evropo: 2015.eu (2009/2225(INI))

Or. en

Predlog spremembe 46
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil;

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in mandat za standardizacijo 441 z 
dne 12. marca 2009, izdan odborom CEN, 
CENELEC in ETSI, na področju 
merilnih instrumentov za razvoj odprte 
arhitekture, ter poziva Komisijo, naj čim 
prej predloži nekaj priporočil;
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Or. ro

Predlog spremembe 47
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil;

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil za njihovo polno 
uporabo, pri čemer naj posebno pozornost 
nameni pripravi standardov in možnostim 
pametnih števcev za varčevanje z energijo;

Or. el

Predlog spremembe 48
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil;

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
različnih virov, vključno z obnovljivimi; 
pozdravlja delo, ki ga je opravila projektna 
skupina za pametne števce, in poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži nekaj 
priporočil;

Or. pl
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Predlog spremembe 49
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil;

6. poudarja pomembno vlogo pametnih 
omrežij in pametnih števcev pri 
vključevanju električne energije iz 
obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je 
opravila projektna skupina za pametne 
števce, in poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži nekaj priporočil in zakonodajnih 
predlogov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi informacijske in 
komunikacijske tehnologije lahko 
izboljšale cestna prevozna sredstva in da 
lahko storijo več za varnejše, pametnejše 
in okolju prijaznejše avtomobile v Evropi; 
ponovno poudarja vlogo digitalne agende, 
ki bi morala prednostno obravnavati 
ekološki potencial pametnih avtomobilov 
in pametnih cest ter pilotne projekte 
raziskav in razvoja za naprave V2V 
(vozilo-vozilo) in V2R (vozilo-cesta);

Or. en
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Predlog spremembe 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo, kot je poudarjeno 
v sklepih Evropskega sveta z dne 4. 
februarja 2011, tehnične standarde za 
inteligentna omrežja treba sprejeti 
najpozneje do konca leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja nujno potrebo po 
prilagoditvi politike za standardizacijo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij dogodkom na trgu, ki zahtevajo 
medobratovalnost, kar bo prispevalo k 
hitrejšemu delu na področju tehničnih 
standardov za električna vozila ter 
inteligentna omrežja in pametne števce s 
ciljem njegovega dokončanja do leta 
2012;

Or. en

Predlog spremembe 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve za nove infrastrukturne projekte 
osnovni pogoj, če želimo pravočasno 
doseči evropske energetske in podnebne 
cilje;

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve za nove infrastrukturne projekte 
osnovni pogoj, če želimo pravočasno 
doseči evropske energetske in podnebne 
cilje; poudarja, da morajo biti novi 
infrastrukturni projekti skladni s 
podnebnimi in okoljskimi cilji ter z 
dolgoročno energetsko politiko EU;

Or. en

Predlog spremembe 54
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve za nove infrastrukturne projekte 
osnovni pogoj, če želimo pravočasno 
doseči evropske energetske in podnebne 
cilje;

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve za nove infrastrukturne projekte
s poudarkom na inovacijah in energetski 
učinkovitosti osnovni pogoj, če želimo 
pravočasno doseči evropske energetske in 
podnebne cilje;

Or. el

Predlog spremembe 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve za nove infrastrukturne projekte 
osnovni pogoj, če želimo pravočasno 
doseči evropske energetske in podnebne 
cilje;

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov 
odobritve in opredelitev novih načinov 
financiranja za nove infrastrukturne 
projekte osnovni pogoj, če želimo 
pravočasno doseči evropske energetske in 
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podnebne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 56
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja sporazum o uporabi 
nedodeljenih sredstev Evropskega 
programa za oživitev (energetski projekti) 
za oblikovanje namenskega finančnega 
instrumenta za podporo pobudam za 
uporabo trajnostnih virov energije na 
lokalni in regionalni ravni; poziva k 
natančnemu spremljanju tega 
instrumenta s ciljem oceniti, ali bi tako 
financiranje lahko služilo kot model za 
prihodnje instrumente za financiranje 
trajnostnih naložb z nizkimi emisijami 
ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 57
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. obžaluje, da nekatere države, ki 
subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno prednost; 
poudarja, da bi lahko bile te države manj 
pripravljene pridružiti se večstranskemu 
sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
so njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
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cenejše;

Or. en

Predlog spremembe 58
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 3 (novo) (pred odstavkom 8)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vidiki raziskav in inovacij

Or. en

Predlog spremembe 59
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je cilj porabe za raziskave 
zastavljen pri 3 % BDP, in sicer naj bi bil 
del izdatkov (2 %) iz zasebnih virov in del 
(1 %) iz javnih; ugotavlja, da so še vedno 
specifične težave pri doseganju tega 3-
odstotnega cilja, zlasti na področju 
zasebnega vlaganja v raziskave; poudarja, 
da premajhna zavezanost na področju 
financiranja raziskav ovira razvoj okolju 
prijaznih tehnologij;

8. poudarja, da je cilj porabe za raziskave 
zastavljen pri 3 % BDP, in sicer naj bi bil 
del izdatkov (2 %) iz zasebnih virov in del 
(1 %) iz javnih; ugotavlja, da so še vedno 
specifične težave pri doseganju tega 3-
odstotnega cilja, zlasti na področju 
zasebnega vlaganja v raziskave; poudarja, 
da premajhna zavezanost na področju 
financiranja raziskav ovira razvoj okolju 
prijaznih tehnologij, ter poziva k določitvi 
vmesnega minimalnega zavezujočega cilja 
za javno in zasebno financiranje raziskav 
v višini 1,5 % BDP do leta 2015;

Or. el
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Predlog spremembe 60
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je cilj porabe za raziskave 
zastavljen pri 3 % BDP, in sicer naj bi bil 
del izdatkov (2 %) iz zasebnih virov in del 
(1 %) iz javnih; ugotavlja, da so še vedno 
specifične težave pri doseganju tega 3-
odstotnega cilja, zlasti na področju 
zasebnega vlaganja v raziskave; poudarja, 
da premajhna zavezanost na področju 
financiranja raziskav ovira razvoj okolju 
prijaznih tehnologij;

8. poudarja, da je politični cilj porabe za 
raziskave v skladu s strategijo Evropa 
2020 zastavljen pri 3 % BDP, in sicer naj 
bi bil del izdatkov (2 %) iz zasebnih virov 
in del (1 %) iz javnih; ugotavlja, da so še 
vedno specifične težave pri doseganju tega 
3-odstotnega cilja, zlasti na področju 
zasebnega vlaganja v raziskave; poudarja, 
da premajhna zavezanost na področju 
financiranja raziskav ovira razvoj 
energetsko visoko učinkovitih in okolju 
prijaznih tehnologij;

Or. pl

Predlog spremembe 61

Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje, da nekatere države, ki 
subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno prednost; 
poudarja, da bi lahko bile te države manj 
pripravljene pridružiti se večstranskemu 
sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
so njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
cenejše;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje, da nekatere države, ki 
subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno prednost; 
poudarja, da bi lahko bile te države manj 
pripravljene pridružiti se večstranskemu 
sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
so njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
cenejše;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje, da nekatere države, ki 
subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno prednost; 
poudarja, da bi lahko bile te države manj 
pripravljene pridružiti se večstranskemu 
sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
so njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
cenejše;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 64
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje, da nekatere države, ki 
subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno prednost; 
poudarja, da bi lahko bile te države manj 
pripravljene pridružiti se večstranskemu 
sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
so njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
cenejše;

9. obžaluje, da nekatere države zunaj EU, 
ki subvencionirajo cene energije in nimajo 
omejitev ali kvot za emisije CO2, 
pridobivajo primerjalno konkurenčno 
prednost; poudarja, da bi lahko bile te 
države manj pripravljene pridružiti se 
večstranskemu svetovnemu sporazumu o 
boju proti globalnemu segrevanju, saj so 
njihove emisije CO2 neomejene in s tem 
cenejše;

Or. pl

Predlog spremembe 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
je treba najprej sprejeti stroškovno 
najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje 
emisij;

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
bi EU morala slediti stroškovno 
najučinkovitejšemu pristopu za dosego 
svojega dolgoročnega podnebnega cilja, 
hkrati pa zagotoviti, da bodo obetavne 
inovativne tehnologije deležne podpore za 
pravočasno uvedbo na trg, in se izogibati 
naložbam, ki bi EU dolgoročno usmerile v 
infrastrukture in obrate z visokimi 
emisijami ogljika;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
je treba najprej sprejeti stroškovno 
najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje 
emisij;

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
je treba najprej sprejeti stroškovno 
najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje 
emisij CO2; meni, da bi države članice 
morale imeti možnost uporabe načela 
subsidiarnosti pri določanju prednostnih 
nalog kar zadeva časovno razporeditev
ukrepov za omejevanje emisij na svojih 
ozemljih;

Or. pl

Predlog spremembe 67
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
je treba najprej sprejeti stroškovno
najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje 
emisij;

10. poziva k uporabi splošnega načela, da 
si EU prizadeva za sprejetje po možnosti 
stroškovno najučinkovitejših ukrepov za 
zmanjšanje emisij;

Or. de

Predlog spremembe 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. opozarja, da je pogoj za prehod na 
cilj 30-odstotnega zmanjšanja emisij do 
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leta 2020 v primerjavi z letom 1990 
globalen in celovit sporazum za obdobje 
po letu 2012, če se bodo druge razvite 
države zavezale primerljivim zmanjšanjem 
emisij in če bodo bolj razvite države v 
razvoju prispevale primerno svojim 
odgovornostim in zmožnostim;

Or. en

Predlog spremembe 69
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. meni, da bi bilo cilj 30-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 v primerjavi z letom 1990 treba 
določiti samo, če bo sklenjen mednarodni 
sporazum po kjotskem protokolu, ki bo 
obsegal neomajne cilje ter trdne zaveze 
vseh razvitih držav sveta;

Or. ro

Predlog spremembe 70
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 4 (novo) (pred odstavkom 11)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Energetski ukrepi

Or. en
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Predlog spremembe 71
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več;

Or. en

Predlog spremembe 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da zmanjša svoje domače 
emisije za 25 % do leta 2020 po navedbah 
Komisije oz. za 30 % po drugih analizah; 
ugotavlja, da bi bilo glede na časovni 
načrt Komisije do leta 2050 25-odstotno 
domače zmanjšanje z vidika stroškovne 
učinkovitosti primerno za uresničitev 
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zmanjšanju v višini 80 %–95 %; dolgoročnega cilja o zmanjšanju v višini 
80 %–95 %;

Or. en

Predlog spremembe 73
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost prednostna naloga pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več, kot je navedeno v časovnem načrtu za 
vzpostavitev nizkoogljičnega 
gospodarstva; meni, da bi bila glede na 
presojo vpliva, ki jo je opravila Komisija, 
ta raven zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

Or. en

Predlog spremembe 74
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
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glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
višini 80 %–95 % glede na raven leta 
1990; 

Or. ro

Predlog spremembe 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %, ki velja za 
razvite države kot skupino;

Or. en
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Predlog spremembe 76
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in 
več; meni, da bi bila glede na presojo 
vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

11. poziva, da mora biti energetska 
učinkovitost ena od prednostnih nalog pri 
prihodnjih ukrepih glede podnebne 
politike; priznava, da bi doseganje cilja EU 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti 
za 20 % do leta 2020 Evropski uniji 
omogočilo, da izpolni svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij do tega leta za 20 %; 
meni, da bi bila glede na presojo vpliva, ki 
jo je opravila Komisija, ta raven 
zmanjšanja z vidika stroškovne 
učinkovitosti še vedno primerna za 
uresničitev dolgoročnega cilja o 
zmanjšanju v višini 80 %–95 %;

Or. de

Predlog spremembe 77

Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da analiza stroškovno 
najučinkovitejših poti zmanjševanja emisij 
s strani Komisije kaže, da bi pristop s 
ciljem, manjšim od 25 % do leta 2020, 
pomenil občutno višje skupne stroške v 
celotnem obdobju in bi lahko povzročil 
vpetost naložb v večje emisije ogljika, kar 
bi pozneje privedlo do višjih cen 
ogljika[1];
__________________
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[1] Sporočila Komisije z naslovom „Načrt 
za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ 
(KOM(2011)0112)

Or. en

Predlog spremembe 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi;

12. poziva Komisijo, naj ob prihodnji 
reviziji zakonodaje EU na področju 
varčevanja z energijo in energetskih 
storitev za države članice določi 
zavezujoče nacionalne cilje za varčevanje 
z energijo; nadalje poziva države članice, 
naj v celoti uresničijo svoje zaveze glede 
varčevanja z energijo, kar bo nadzorovano 
prek nacionalnih akcijskih načrtov o 
energetski učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 79

Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 

12. poziva Komisijo, naj v prihodnji 
direktivi o energetski učinkovitosti in 
varčevanju z energijo določi zavezujoči 
cilj za energetsko učinkovitost na evropski 
ravni ter tako zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
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odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi; glede varčevanja z energijo prek svojih 
nacionalnih akcijskih načrtov o energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 80
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi;

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija, bodisi z uvedbo 
postopka zaradi kršitve zoper države 
članice v primeru neizpolnjevanja 
njihovih obveznosti glede uresničevanja;

Or. de

Predlog spremembe 81
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti
odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi;

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo; v tem okviru 
opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 15. decembra 2010 o 
reviziji akcijskega načrta o energetski 
učinkovitosti (2010/2107(INI)), ki je 
pozivala k zavezujočim ciljem glede 
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energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 82
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi;

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje ciljne 
zaveze do leta 2020, bodisi z uvedbo 
zahteve, da mora nacionalne akcijske 
načrte o energetski učinkovitosti odobriti 
Komisija, bodisi z drugimi ukrepi, 
povezanimi z energetskim trgom;

Or. pl

Predlog spremembe 83
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija, bodisi z drugimi ukrepi;

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države 
članice v celoti uresničile svoje zaveze 
glede varčevanja z energijo, bodisi z 
uvedbo zahteve, da mora nacionalne 
akcijske načrte o energetski učinkovitosti 
odobriti Komisija in da je Komisija 
pristojna za nadzor izvajanja v državah 
članicah, bodisi z drugimi ukrepi;

Or. lt
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Predlog spremembe 84
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da lahko sektorski pristopi 
prispevajo k uskladitvi podnebnih ukrepov
s konkurenčnostjo in gospodarsko rastjo; 
poudarja pomen sprejetja celovitega 
horizontalnega sektorskega pristopa za 
industrijo kot dodane vrednosti za 
mednarodna pogajanja in evropske cilje 
za emisije CO2;

Or. en

Predlog spremembe 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna 
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, 
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, 
da je treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni;

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
energetska učinkovitost ponujata 
stroškovno najučinkovitejšo možnost za 
dodatna zmanjšanja; opozarja na 
neizkoriščene možnosti na področju 
energetske učinkovitosti stavb, zlasti že 
zgrajenih, prevoza, javnih naročil ter 
proizvodnje, pretvorbe in prenosa energije, 
vključno z daljinskim ogrevanjem; 
ponovno poudarja, da so konkretni ukrepi 
na teh področjih bistveni, in opozarja na 
ustrezne predloge, vključene v 
Brendtsenovo poročilo; poziva, da je treba 
ukrepe za varčevanje z energijo izvajati 
predvsem na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; poudarja velik potencial 
uvedbe sistema za obveznosti varčevanja z 
energijo za energetski sektor, kakršen je 
predlagan v načrtu energetske 
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učinkovitosti Komisije, za katerega se je v 
nekaterih državah članicah že pokazalo, 
da ima pozitiven učinek; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje,
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, 
da je treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni;

13. poudarja, da prihranki energije, 
doseženi z večjo energetsko učinkovitostjo 
obratov, ponujajo najbolj korenit način za 
uresničitev zmanjšanja emisij CO2; 
opozarja na neizkoriščene možnosti na 
področju optimalne energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, tudi zračnega, javnih naročil, 
proizvodnje energijsko intenzivnih 
izdelkov ter pretvorbe in prenosa energije, 
vključno z daljinskim ogrevanjem in 
hlajenjem; ponovno poudarja, da so 
konkretni ukrepi na teh področjih bistveni, 
in opozarja na ustrezne predloge, vključene 
v Brendtsenovo poročilo; poziva, da je 
treba finančne in tehnične ukrepe za 
varčevanje z energijo izvajati predvsem na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

Or. pl

Predlog spremembe 87
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
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energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna 
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, 
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, 
da je treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni;

energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna 
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, 
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, 
da je treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni in da je treba razviti 
komunikacijsko strategijo za projekte EU, 
tako da se podjetjem in potrošnikom 
zagotovijo celovite informacije;

Or. de

Predlog spremembe 88
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna 
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, 
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, 
da je treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni;

13. poudarja, da varčevanje z energijo in 
energetska učinkovitost na številnih 
področjih ponujata stroškovno 
najučinkovitejšo možnost za dodatna 
zmanjšanja; opozarja na neizkoriščene 
možnosti na področju energetske 
učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, 
pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, 
da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, 
vključene v Brendtsenovo poročilo in 
poročilo Kolarske-Bobińske; poziva, da je 
treba ukrepe za varčevanje z energijo 
izvajati predvsem na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni;
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Or. en

Predlog spremembe 89
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. opozarja na potencial malih in 
srednjih podjetij na področju varčevanja z 
energijo, saj je danes v ukrepe, ki 
zmanjšujejo njihov vpliv na okolje, 
aktivno vključenih le do 24 % evropskih 
malih in srednjih podjetij, ter poudarja, 
da medtem ko je za vsako malo in srednje 
podjetje na razpolago najmanj en 
finančni svetovalec, ta podjetja nikakor 
nimajo na voljo takih nasvetov o 
varčevanju z energijo in energetski 
učinkovitosti, zato bi mala in srednja 
podjetja potrebovala pomoč tudi 
okoljskega in energetskega strokovnjaka;

Or. en

Predlog spremembe 90
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. opozarja, da je po navedbah Komisije 
skoraj 8 milijard EUR iz skladov EU za 
energetsko učinkovitost neizkoriščenih[1]; 
zato pozdravlja namero Komisije, da bo 
olajšala in spodbujala uporabo 
strukturnih skladov za energetsko 
prenovo stavb; pričakuje konkretne 
pobude, vključno z določbami o 
financiranju;
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[1] Pogovor za spletni portal 
Euractive.com z direktorico Mary 
Donnelly iz generalnega direktorata za 
energijo z naslovom Visoki uradnik: „EU 
verjetno ne bo izpolnila ciljev energetske 
učinkovitosti“
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Predlog spremembe 91
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 13 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13b. poudarja, da bi stopnjevanje 
podnebnih ciljev EU zahtevalo občutno 
povečana prizadevanja in naložbe v razvoj 
ter hitro uporabo obnovljivih in 
nizkoogljičnih tehnologij, inteligentnih 
omrežij in raziskav na področju 
energetike; meni, da je ključno, da se 
zagotovi ustrezno financiranje za strateški 
načrt za energetsko tehnologijo po letu 
2013; poudarja, da mora energetska 
strategija s ciljem doseganja podnebnih 
ciljev nad 20 % temeljiti na vseh podnebju 
prijaznih energetskih tehnologijah;

Or. en

Predlog spremembe 92
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 14 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu; poudarja 
zlasti potrebo, da povezovalni daljnovodi
za električno energijo med državami 
članicami v celoti izkoristijo velike 
naložbe v nove obrate za izrabo 
obnovljivih virov energije v državah ob 
Severnem morju;

Or. en

Predlog spremembe 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 14 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
v zmogljivosti za proizvodnjo energije in v
posodobitev infrastruktur za prenos in 
distribucijo energije EU do leta 2020, ki 
bodo financirane zlasti iz cen energije; 
poziva k izvršitvi teh naložb, da bi 
dokončali oblikovanje povezanega 
notranjega trga z energijo, zagotovili 
zanesljivost oskrbe z energijo, izboljšali 
vključevanje obnovljivih virov energije v
evropski energetski sistem, povečali 
energetsko učinkovitost in potrošnikom 
omogočili, da izkoristijo prednosti novih 
tehnologij;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 14 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
v zmogljivosti za proizvodnjo energije, od 
česar je treba 60 do 70 % vložiti v 
obnovljive vire energije in v posodobitev 
energetske infrastrukture EU do leta 2020, 
ki bodo financirane zlasti iz cen energije; 
poziva k izvršitvi teh naložb, da bi 
dokončali oblikovanje povezanega 
notranjega trga z energijo, okrepili 
varčevanje z energijo in bistveno zmanjšali 
ogljično intenzivnost v evropskem 
energetskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 95
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 14 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo,
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu in znatno 
izboljšali vključitev obnovljivih virov 
energije;
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Or. de

Predlog spremembe 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 14 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture 
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu, ob 
hkratnem upoštevanju posebnosti 
mešanice energetskih virov posamezne 
države;

Or. en

Predlog spremembe 97
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 14 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetske infrastrukture
EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti 
iz cen energije; poziva k izvršitvi teh 
naložb, da bi dokončali oblikovanje 
povezanega notranjega trga z energijo in 
bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala 
naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR 
za posodobitev energetskega sistema EU 
do leta 2020, ki bodo financirane zlasti iz 
cen energije; poziva k izvršitvi teh naložb, 
da bi dokončali oblikovanje povezanega 
notranjega trga z energijo in bistveno 
zmanjšali ogljično intenzivnost v 
evropskem energetskem sistemu;

Or. ro
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Predlog spremembe 98
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 5 (novo) (pred odstavkom 15)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ukrepi industrijske politike

Or. en

Predlog spremembe 99
Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 15 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, 
da bi morala pravila dodeljevanja 
zagotoviti dolgoročno varnost naložb in 
obenem predvideti mehanizme 
prilagodljivosti, če bi prišlo do 
gospodarskega upada (na primer za 
preprečitev čezmernega dodeljevanja);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 15 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, 
da bi morala pravila dodeljevanja 
zagotoviti dolgoročno varnost naložb in 
obenem predvideti mehanizme 
prilagodljivosti, če bi prišlo do 
gospodarskega upada (na primer za 
preprečitev čezmernega dodeljevanja);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 15 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, 
da bi morala pravila dodeljevanja 
zagotoviti dolgoročno varnost naložb in 
obenem predvideti mehanizme 
prilagodljivosti, če bi prišlo do 
gospodarskega upada (na primer za 
preprečitev čezmernega dodeljevanja);

črtano

Or. fr



AM\860842SL.doc 53/96 PE460.884v01-00

SL

Predlog spremembe 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 15 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, 
da bi morala pravila dodeljevanja 
zagotoviti dolgoročno varnost naložb in 
obenem predvideti mehanizme 
prilagodljivosti, če bi prišlo do 
gospodarskega upada (na primer za 
preprečitev čezmernega dodeljevanja);

15. ugotavlja, da Komisija predlaga 
prilagajanje cene ogljika z bolj 
prilagodljivo uporabo evropskega sistema 
trgovanja z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 103
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, da 
bi morala pravila dodeljevanja zagotoviti 
dolgoročno varnost naložb in obenem 
predvideti mehanizme prilagodljivosti, če 
bi prišlo do gospodarskega upada (na 
primer za preprečitev čezmernega 
dodeljevanja);

15. je zaskrbljen, da je evropski sistem 
trgovanja z emisijami, kakršen se trenutno 
izvaja, privedel do pretiranih dodelitev in 
nepričakovanih dobičkov, kar pa ni bil 
namen; zato poziva, da je treba evropski 
sistem trgovanja z emisijami v prihodnji 
fazi uporabljati na bolj prilagodljiv način, 
zato da bi se bolj upoštevali aktualni 
podatki o gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, da 
bi morala pravila dodeljevanja zagotoviti 
dolgoročno varnost naložb in obenem 
predvideti mehanizme prilagodljivosti, če 
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bi prišlo do gospodarskega upada (na
primer za preprečitev čezmernega 
dodeljevanja);

Or. en

Predlog spremembe 104
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 15 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, da 
bi morala pravila dodeljevanja zagotoviti 
dolgoročno varnost naložb in obenem 
predvideti mehanizme prilagodljivosti, če 
bi prišlo do gospodarskega upada (na 
primer za preprečitev čezmernega 
dodeljevanja);

15. poziva, da je treba evropski sistem 
trgovanja z emisijami uporabljati na bolj 
prilagodljiv način, zato da bi se bolj 
upoštevali aktualni podatki o 
gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil 
zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, da 
bi morala pravila dodeljevanja zagotoviti 
dolgoročno varnost naložb in obenem 
predvideti mehanizme prilagodljivosti, če 
bi prišlo do gospodarskega upada (na 
primer za preprečitev čezmernega 
dodeljevanja); opozarja na ponovno 
pridobitev verodostojnosti evropskega 
sistema trgovanja z emisijami, ki je bil 
pred kratkim tarča kibernetskega napada, 
v katerem so bile ukradene pravice do 
emisij;

Or. el

Predlog spremembe 105
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. v okviru pravice Komisije do 
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pravočasne zakonodajne pobude spodbuja 
Komisijo, naj preuči učinek 
neupoštevanja geografskega dejavnika pri 
določanju primerjalnih meril za sektorje, 
na katere močno vplivajo stroški 
transporta, in sicer tako zaradi 
pravočasnega odkrivanja morebitnih 
nepričakovanih dobičkov kot tudi zaradi 
izogibanja nevarnosti selitve virov CO2, ko 
začne veljati naslednje obdobje sistema 
trgovanja z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 106
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. meni, da bi vključevanje sektorskih 
pristopov v evropski sistem trgovanja z 
emisijami povečalo splošno gospodarsko 
učinkovitost vseh sodelujočih držav; 
poudarja, da je vredno razmisliti o 
prednostih razširitve sektorskih pristopov 
še na druge sektorje in države;

Or. en

Predlog spremembe 107
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
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glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;
poudarja, da bi izpolnitev enakih meril, 
kot jih morajo izpolnjevati nove elektrarne 
na premog v skladu z določbami o 
zajemanju in shranjevanju ogljika v 
okviru podnebnega in energetskega 
svežnja, morala biti predpogoj za začetek 
gradnje plinskih elektrarn;

Or. pl

Predlog spremembe 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na pomen tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika pri 
zmanjševanju emisij ogljika, ne le v 
energetskem sektorju, ki izhaja iz 
nekaterih analiz; poudarja, da bo glede na 
načrt Mednarodne agencije za energetiko 
glede zajemanja in shranjevanja ogljika 
leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;
nadalje ugotavlja, da vsaka uporaba 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ob 
predpostavki, da bo tehnologija dokazana, 
zahteva zelo visoko ceno CO2 po sistemu 
trgovanja z emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;
poudarja, da izvajanje teh tehnologij ne 
sme zmanjšati konkurenčnosti evropske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 110
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika, kot prehodnih tehnologij na poti k 
dolgoročni brezfosilni oskrbi z energijo, 
pri zmanjševanju emisij ogljika, ne le v 
energetskem sektorju, ter hkrati ugotavlja, 
da bi naložbe v zajemanje in shranjevanje 
ogljika zahtevale bistveno višje cene CO2 v 
primerjavi z današnjimi ravnmi; poudarja, 
da bo glede na načrt Mednarodne agencije 
za energetiko glede zajemanja in 
shranjevanja ogljika leta 2030 polovica 
vseh projektov o zajemanju in shranjevanju 
ogljika potekala v sektorju industrijske 
proizvodnje;
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Or. en

Predlog spremembe 111
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;
poudarja, da je za celovito oceno možnih 
projektov zajemanja in shranjevanja 
ogljika potrebna družbena sprejemljivost;

Or. de

Predlog spremembe 112
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večjo pozornost, 
posvečeno tehnologiji zajemanja in 
shranjevanja ogljika pri zmanjševanju 
emisij ogljika, ne le v energetskem 
sektorju; poudarja, da bo glede na načrt 
Mednarodne agencije za energetiko glede 
zajemanja in shranjevanja ogljika leta 2030 
polovica vseh projektov o zajemanju in 
shranjevanju ogljika potekala v sektorju 
industrijske proizvodnje;
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Or. en

Predlog spremembe 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika kot začasnih orodij pri
zmanjševanju emisij ogljika, ne le v 
energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 114
Lena Ek v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 16 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; poudarja, da bo 
glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

16. opozarja na vedno večji pomen 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika pri zmanjševanju emisij ogljika, ne 
le v energetskem sektorju; izpostavlja, da 
bo glede na načrt Mednarodne agencije za 
energetiko glede zajemanja in shranjevanja 
ogljika leta 2030 polovica vseh projektov o 
zajemanju in shranjevanju ogljika potekala 
v sektorju industrijske proizvodnje;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj nemudoma 
predlaga, kako lahko EU najbolje dopolni 
svoje ukrepe za blažitev podnebnih 
sprememb s prizadevanji, usmerjenimi v 
zmanjševanje emisij plinov razen CO2, na 
primer fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
ki so najhitreje rastoči onesnaževalci 
podnebja na svetu, in HFC23; poziva 
Komisijo, naj promovira pobudo za 
vključitev proizvodnje fluoriranih 
ogljikovodikov v montrealski protokol ter 
sklene dvostranske sporazume s tretjimi 
državami za stroškovno učinkovito 
blažitev emisij HFC23 s ciljem postopnega 
zmanjševanja emisij plinov razen CO2 in 
blažitve emisij HFC23 za javna naročila, 
manjša od trenutnih cen ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 116
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. opozarja na prispevek jedrske 
energije k zmanjševanju emisij CO2, saj bi 
zaprtje jedrskih elektrarn v EU povzročilo 
50-odstotno povečanje emisij; vendar je 
tako kot evropski državljani zaskrbljen 
zaradi nevarnosti, povezanih z uporabo 
jedrske energije, ter poziva k zaostritvi 
evropskega okvira za jedrsko varnost in k 
takojšnji razgradnji jedrskih elektrarn, 
opremljenih z zastarelo tehnologijo;
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Or. el

Predlog spremembe 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da, kar zadeva črni 
premog in lignit, tehnologija za zajemanje 
in shranjevanje ogljika ne bi smela biti 
edina možnost za ohranitev uporabe 
premoga v gospodarstvu EU ter da bi bilo 
treba razvijati in uvajati tudi druge 
premogovne tehnologije z nizkimi 
emisijami;

Or. pl

Predlog spremembe 118
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Oddelek 6 (novo) (pred odstavkom 17)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ukrepi za raziskave in inovacije

Or. en

Predlog spremembe 119
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
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podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa;

podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa; poudarja, da mora Evropa 
prevzeti vodilno vlogo v raziskovanju 
podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih tehnologij ter razviti tesno 
znanstveno sodelovanje na terenu z 
mednarodnimi partnerji, zlasti z državami 
BRIK;

Or. el

Predlog spremembe 120
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 17 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de
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Predlog spremembe 121
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 17 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa;

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi 8. okvirnega programa za 
raziskave in inovacije, ki bi ga bilo treba 
ustrezno uskladiti s strateškimi 
energetskimi tehnologijami, opredeljenimi 
v strateškem načrtu za energetsko 
tehnologijo;

Or. en

Predlog spremembe 122

Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 17 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba 
prodornih tehnologij ključna za boj proti 
podnebnim spremembam, obenem pa tudi 
za prepričevanje partnerjev EU po vsem 
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svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa;

svetu o tem, da je zmanjševanje emisij 
izvedljivo tudi brez zmanjševanja 
konkurenčnosti in izgubljanja delovnih 
mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje 
zgled, in sicer z bistvenim povečanjem 
odhodkov, namenjenih raziskavam na 
področju podnebju prijaznih in energetsko 
učinkovitih industrijskih tehnologij, na 
podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa in strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

Or. en

Predlog spremembe 123
Lena Ek v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja potencial kmetijstva, da 
pomembno prispeva k preprečevanju 
podnebnih sprememb, in zlasti potencial 
uporabe kmetijskih ostankov pri 
proizvodnji trajnostne energije, kar 
pomeni nov vir dohodka za kmete; meni, 
da bi prihodnja skupna kmetijska politika 
morala biti orodje, ki bi državam članicam 
pomagalo doseči cilje na področju 
podnebnih sprememb, in da bi morala 
kmetom pomagati pri izkoriščanju 
prednosti okolju prijazne rasti; meni, da 
mora biti zeleni element skupne kmetijske 
politike del neposrednih plačil v prvem 
stebru, da bi preprečili zapletene upravne 
postopke ter zagotovili spodbude za 
okoljske zaveze kmetov in enako izvajanje 
v vseh državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 124
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. pripisuje poseben pomen sodelovanju 
med evropskimi mehanizmi za zaščito 
patentov na področju varčevanja z 
energijo in obnovljivih virov energije s 
ciljem olajšati dostop do dragocene 
intelektualne lastnine, ki ostaja 
neizkoriščena; poudarja, da je treba 
prednostno aktivirati načrtovani evropski 
patent na področjih varčevanja z energijo 
in obnovljivih virov energije;

Or. el

Predlog spremembe 125
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj prilagodi 
proračun EU, da bi pospešila razvoj in 
uporabo stroškovno učinkovitih 
nizkoogljičnih tehnologij, in se zlasti 
osredotoči na izpolnjevanje finančnih 
potreb za izvajanje strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo (načrta SET);

Or. en

Predlog spremembe 126
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da je treba zajeziti emisije 
CO2 v prometnem sektorju z 
zagotavljanjem standardiziranih 
evropskih infrastruktur za električna 
vozila in večjega števila spodbud za 
trajnostno drugo generacijo biogoriv kot 
alternative za fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 127
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. meni, da bi bili sektorski pristopi s 
pomočjo pri prehodu v nizkoogljično 
gospodarstvo in tlakovanjem poti 
globalnemu trgu z ogljikom lahko tudi del 
mednarodnega okvira za podnebne 
ukrepe po letu 2012;

Or. en

Predlog spremembe 128
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo) (za naslovom) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. pozdravlja namero Komisije, da 
usmeri politike v zvezi s podnebnimi 
ukrepi v dolgoročne načrte, ter podpira 
zamisel o vmesnih ciljih, na primer za leto 
2030; je prepričan, da zagotavljajo 
realistični srednje- in dolgoročni cilji 
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jasnejše spodbude za vlagatelje za 
trajnostne naložbe; meni, da je zviševanje 
ciljev znotraj obstoječega okvira do leta 
2020 z vidika naložb morda preveč 
ambiciozno;

Or. en

Predlog spremembe 129
Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 18 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. ugotavlja, da bi glede na oceno 
Komisije določitev višjega cilja za 
zmanjšanje povzročila upad uvoza nafte in 
plina v višini do 40 milijard EUR do leta 
2020 ob predpostavki, da bo cena soda 
nafte leta 2020 znašala 88 USD; ugotavlja, 
da bi bilo odvisnost EU od uvoza energije s 
tem mogoče zmanjšati za skoraj 56 %;

18. ugotavlja, da bi glede na oceno 
Komisije določitev višjega cilja za 
zmanjšanje povzročila upad uvoza nafte in 
plina v višini do 40 milijard EUR do leta 
2020 ob predpostavki, da bo cena soda 
nafte leta 2020 znašala 88 USD; ugotavlja, 
da bi bilo odvisnost EU od uvoza energije s 
tem mogoče zmanjšati za skoraj 56 %;
poleg tega ugotavlja, da gre za 
podcenjevanje trenutnih in prihodnjih cen 
nafte;

Or. en

Predlog spremembe 130
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 18 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. ugotavlja, da bi glede na oceno 
Komisije določitev višjega cilja za 
zmanjšanje povzročila upad uvoza nafte in 
plina v višini do 40 milijard EUR do leta 
2020 ob predpostavki, da bo cena soda 

18. ugotavlja, da bi glede na oceno 
Komisije določitev višjega cilja za 
zmanjšanje povzročila upad uvoza nafte in 
plina v višini do 40 milijard EUR do leta 
2020 ob predpostavki, da bo cena soda 
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nafte leta 2020 znašala 88 USD; ugotavlja, 
da bi bilo odvisnost EU od uvoza energije s 
tem mogoče zmanjšati za skoraj 56 %;

nafte leta 2020 znašala 88 USD; pozdravlja 
dejstvo, da bi bilo odvisnost EU od uvoza 
energije s tem mogoče zmanjšati za skoraj 
56 %;

Or. en

Predlog spremembe 131
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zaskrbljujoče za industrijske panoge v 
EU in potrošnike; vendar opozarja, da je 
bila državam članicam izrecno odobrena 
pravica do uporabe prihodkov iz dražb za 
blažitev tega učinka na panoge, ki so 
velike porabnice električne energije, z 
državno pomočjo, ter poziva, naj države 
članice del teh prihodkov uporabijo tudi 



AM\860842SL.doc 69/96 PE460.884v01-00

SL

za pomoč potrošnikom, zlasti najbolj 
ranljivim, da bodo zmanjšali svojo porabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 133
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami hkrati povzročilo 
dodatno povišanje cen električne energije, 
kar bi bilo zelo zaskrbljujoče za 
industrijske panoge v EU in potrošnike;
meni, da nedavna raziskava 
Eurobarometra kaže, da so bile stabilne in 
zanesljive cene energije prepoznane kot 
najpomembnejši vidik sodelovanja na 
področju energije[1];
[1] Eurobarometer Evropskega 
parlamenta z dne 31. januarja 2011 z 
naslovom „Evropejci in energija“

Or. en

Predlog spremembe 134
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami sicer služilo kot 
spodbuda za razvoj nizkoogljičnih 
tehnologij, vendar bi tudi povzročilo 
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panoge v EU in potrošnike; dodatno povišanje cen električne energije, 
kar bi bilo zelo zaskrbljujoče za 
industrijske panoge v EU in potrošnike; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba nujno 
sprejeti resnično ambiciozno politiko EU 
za varčevanje z energijo, ki bi se istočasno 
obravnavala visoke cene energije, 
nestanovitnost cen in prekomerno 
odvisnost od uvoza goriv;

Or. en

Predlog spremembe 135
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike; ugotavlja, da 
stroški, ki jih bodo industrija in potrošniki 
morali nositi v prihodnosti, ne bodo 
vzdržni, če si ne bomo zdaj prizadevali za 
stroškovno najbolj učinkovite načrte za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 
80 do 95 % do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 136
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
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glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike; meni, da bi to 
podražilo fosilna goriva in spodbudilo 
naložbe v obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Lena Ek v imenu skupine ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno
povišanje cen električne energije, kar bi
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

19. poudarja, da morajo zaostrovanje 
ciljev glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami spremljati 
ambiciozni ukrepi za energetsko 
učinkovitost, da se omilijo dodatna 
povišanja cen električne energije, ki bi bila 
zelo zaskrbljujoča za industrijske panoge v 
EU in za potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 19 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;

19. priznava, da bi zaostrovanje ciljev 
glede zmanjšanja v okviru sistema 
trgovanja z emisijami povzročilo dodatno 
povišanje cen električne energije, kar bi 
bilo zelo zaskrbljujoče za industrijske 
panoge v EU in potrošnike;
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Or. en

Predlog spremembe 139
Lena Ek v imenu skupine ALDE
Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 20 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti večja prizadevanja 
Evropske unije za blažitev njenim 
mednarodnim tekmecem prinesla 
prednost z vidika stroškov in obenem
podjetjem EU omogočila večjo 
konkurenčnost na področju podnebnih 
tehnologij; meni, da bi za konkurente EU 
podpis mednarodnega sporazuma pomenil 
odpoved stroškovnim prednostim, medtem 
ko bi konkurenčnost EU verjetno ostala 
nespremenjena; zato poziva Komisijo, naj 
preuči, ali bi lahko bila enostranska poteza 
EU, da bi presegla 20-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, spodbuda za 
druge države, da se pridružijo 
mednarodnemu sporazumu;

20. poudarja možnost povečanja evropske 
konkurenčnosti z inovacijami in 
povečanjem naložb zaradi prehoda v 
trajnostno gospodarstvo; poudarja, da bi 
večja prizadevanja Evropske unije za 
blažitev podjetjem EU omogočila večjo 
konkurenčnost na področju podnebnih 
tehnologij in ustvarjanje novih delovnih 
mest, medtem ko bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti lahko v nekaterih 
sektorjih ustvarila prednost z vidika 
stroškov za mednarodne konkurente EU;
meni, da bi za konkurente EU podpis 
mednarodnega sporazuma pomenil 
odpoved stroškovnim prednostim, medtem 
ko bi konkurenčnost EU v takih sektorjih 
verjetno ostala nespremenjena; zato poziva 
Komisijo, naj preuči, kakšen učinek bi 
lahko imela enostranska poteza EU, da bi 
presegla 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, za pripravljenost
drugih držav, da se pridružijo 
mednarodnemu sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 20 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti večja prizadevanja 
Evropske unije za blažitev njenim 
mednarodnim tekmecem prinesla prednost 
z vidika stroškov in obenem podjetjem EU 
omogočila večjo konkurenčnost na 
področju podnebnih tehnologij; meni, da bi 
za konkurente EU podpis mednarodnega 
sporazuma pomenil odpoved stroškovnim 
prednostim, medtem ko bi konkurenčnost 
EU verjetno ostala nespremenjena; zato 
poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko 
bila enostranska poteza EU, da bi 
presegla 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, spodbuda za druge 
države, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti večja prizadevanja 
Evropske unije za blažitev prinesla
podjetjem EU večjo konkurenčnost na 
področju podnebnih tehnologij; meni, da bi 
v primeru podpisa mednarodnega 
sporazuma s strani konkurentov EU 
konkurenčnost EU verjetno ostala 
nespremenjena;

Or. en

Predlog spremembe 141
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 20 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti večja prizadevanja 
Evropske unije za blažitev njenim 
mednarodnim tekmecem prinesla prednost 
z vidika stroškov in obenem podjetjem EU 
omogočila večjo konkurenčnost na 
področju podnebnih tehnologij; meni, da bi 
za konkurente EU podpis mednarodnega 
sporazuma pomenil odpoved stroškovnim 
prednostim, medtem ko bi konkurenčnost 
EU verjetno ostala nespremenjena; zato 
poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko 
bila enostranska poteza EU, da bi 
presegla 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, spodbuda za druge 

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne 
konkurenčnosti večja prizadevanja 
Evropske unije za blažitev njenim 
mednarodnim tekmecem prinesla prednost 
z vidika stroškov in obenem podjetjem EU 
omogočila večjo konkurenčnost na 
področju podnebnih tehnologij; meni, da bi 
za konkurente EU podpis mednarodnega 
sporazuma pomenil odpoved stroškovnim 
prednostim, medtem ko bi konkurenčnost 
EU verjetno ostala nespremenjena;
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države, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 142
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 21 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;
poudarja, da je treba zagotoviti tržno 
uporabo in komercializacijo inovacij v 
Evropi; meni, da bi morali biti v ta namen 
na voljo primerni finančni instrumenti za 
podporo uvajanju uspešnih tehnologij na 
trg EU;

Or. en

Predlog spremembe 143
Lena Ek v imenu skupine ALDE Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 21 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;
svari pred tveganji, povezanimi s „selitvijo 
okolju prijaznih delovnih mest“, ker 
zamude pri oblikovanju vključujočega in 
trajnostnega evropskega gospodarstva 
preusmerjajo naložbe in delovna mesta v 
okolju prijaznih sektorjih v druge regije;
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Or. en

Predlog spremembe 144
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 21 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;

21. poudarja, da so podnebju prijazne 
inovacije v Evropi nujne za ohranjanje 
močnega položaja na hitro rastočem 
svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij
in da bi EU omogočile, da bi bila 
konkurenčnejša z večjimi tržnimi akterji;

Or. en

Predlog spremembe 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 21 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21a. poudarja, da številne države iz 
različnih razlogov, ki vključujejo zaščito 
podnebja, pomanjkanje virov in 
učinkovitost njihove rabe, zanesljivost 
preskrbe z energijo, inovacije in 
konkurenčnost, hitro prehajajo na novo 
trajnostno gospodarstvo; v zvezi s tem 
opozarja na zadnji petletni načrt, ki ga je 
predstavila kitajska vlada;

Or. en
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Predlog spremembe 146
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 21 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21a. ugotavlja, da bo kljub začasnemu 
zmanjšanju porabe energije v letu 2009 v 
prihodnosti, ko si bodo gospodarstva 
držav članic opomogla, poraba energije 
večja, tako da se bo odvisnost od uvoza 
energije še naprej povečevala;

Or. lt

Predlog spremembe 147
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 22 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22. je zaskrbljen, ker se inovacije na 
področju trajnostnih tehnologij iz Evrope 
že selijo v druge dele sveta; ugotavlja, da 
ima na podlagi nedavnih raziskav od 50 
podjetij, ki so bila opredeljena kot vodilna 
na področju čiste tehnologije, 24 podjetij 
svoj sedež v Aziji, 22 v Združenih državah, 
tri v Evropi in eno v Kanadi; poudarja, da 
so po podatkih barometra družbe Ernst & 
Young iz leta 2010 Kitajska in Združene 
države najprivlačnejše regije na svetu za 
razvoj obnovljivih virov energije;

22. je zaskrbljen, ker se inovacije na 
področju trajnostnih tehnologij iz Evrope 
že selijo v druge dele sveta; ugotavlja, da 
ima na podlagi nedavnih raziskav od 50 
podjetij, ki so bila opredeljena kot vodilna 
na področju čiste tehnologije, 24 podjetij 
svoj sedež v Aziji, 22 v Združenih državah, 
tri v Evropi in eno v Kanadi; poudarja, da 
so po podatkih barometra družbe Ernst & 
Young iz leta 2010 Kitajska in Združene 
države najprivlačnejše regije na svetu za 
razvoj obnovljivih virov energije;
poudarja, da je to argument tako za 
vzpostavitev boljšega poslovnega okolja za 
okolju prijazno tehnologijo v EU kot tudi 
za bolj ambiciozne cilje glede zmanjšanja 
emisij CO2;

Or. en
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Predlog spremembe 148
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 22 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22. je zaskrbljen, ker se inovacije na 
področju trajnostnih tehnologij iz Evrope 
že selijo v druge dele sveta; ugotavlja, da 
ima na podlagi nedavnih raziskav od 50 
podjetij, ki so bila opredeljena kot vodilna 
na področju čiste tehnologije, 24 podjetij 
svoj sedež v Aziji, 22 v Združenih državah, 
tri v Evropi in eno v Kanadi; poudarja, da 
so po podatkih barometra družbe Ernst & 
Young iz leta 2010 Kitajska in Združene 
države najprivlačnejše regije na svetu za 
razvoj obnovljivih virov energije;

22. je zaskrbljen, ker se inovacije na 
področju trajnostnih tehnologij iz Evrope 
že selijo v druge dele sveta, kar Evropo 
lahko spremeni v neto uvoznico teh 
tehnologij in povezanih končnih izdelkov;
ugotavlja, da ima na podlagi nedavnih 
raziskav od 50 podjetij, ki so bila 
opredeljena kot vodilna na področju čiste 
tehnologije, 24 podjetij svoj sedež v Aziji, 
22 v Združenih državah, tri v Evropi in eno 
v Kanadi; poudarja, da so po podatkih 
barometra družbe Ernst & Young iz leta 
2010 Kitajska in Združene države 
najprivlačnejše regije na svetu za razvoj 
obnovljivih virov energije;

Or. el

Predlog spremembe 149
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. ugotavlja, da v analizi EU o 
možnostih več kot 20-odstotnega
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
vprašanje ni, kako ustvariti več „zelenih 
delovnih mest“ s subvencioniranjem 
neučinkovitih (če se upošteva oblikovanje 
cen za emisije CO2) obratov za obnovljive 
vire energije, ampak kako ustvariti 
„obranljiva delovna mesta“, ki bodo 
zdržala preskus konkurenčnosti, ki ga 
pomenijo novi globalni akterji; meni, da 
če se ustrezna oprema za nekatere 
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obnovljive vire vse bolj proizvaja na 
Kitajskem in v Indiji, bi Evropa zdaj 
morala več vlagati v energetsko 
učinkovitost, ki bo okrepila lokalna 
gospodarstva s podpiranjem lokalnih 
delovnih mest, ki jih ni mogoče preseliti v 
tretje države z nižjimi proizvodnimi 
stroški;

Or. en

Predlog spremembe 150
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. prepoznava učinke ustvarjanja 
delovnih mest in konkurenčnosti, ki so 
povezani s prehodom v nizkoogljično 
gospodarstvo, saj EU postaja vodilna 
svetovna sila na področju tehnologij za 
izrabo obnovljivih virov energije ter 
energetsko učinkovitih izdelkov in 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 151
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. poudarja pomembnost evropske 
dodane vrednosti za razvoj ter domačo 
proizvodnjo tehnologij in izdelkov za 
energetsko učinkovitost in izrabo 
obnovljivih virov energije;
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Or. el

Predlog spremembe 152
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo) (za naslovom)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. poudarja, da je evropska politika 
blažitve učinkovita pri spodbujanju okolju 
prijaznejše ponovne sestave proizvodnega 
sistema, vendar pa ima, če se izvaja 
enostransko, lahko manjši okoljski učinek 
zaradi učinka selitve virov CO2[1];
[1] Zaključek študije z dne 3. marca 2011 
evro-sredozemskega centra za podnebne 
spremembe z naslovom 
„Makroekonomske posledice politik 
blažitve EU nad ciljem 20-odstotnega 
zmanjšanja emisij“

Or. en

Predlog spremembe 153
Lena Ek v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 23 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. ugotavlja, da bi morale industrijske 
panoge v skladu z določbami sistema 
trgovanja z emisijami zmanjšati svoje 
emisije CO2 za 168 ton do leta 2020; 
poudarja, da bodo morale industrijske 
panoge v okviru predlaganih določb o 
referenčnih vrednostih kupiti še znaten 
delež pravic do emisij, kar bo podjetjem 
EU povzročilo velike stroške, s katerimi se 
njihovim konkurentom po svetu ni treba 
ukvarjati;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 154
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 23 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. ugotavlja, da bi morale industrijske 
panoge v skladu z določbami sistema 
trgovanja z emisijami zmanjšati svoje 
emisije CO2 za 168 ton do leta 2020; 
poudarja, da bodo morale industrijske 
panoge v okviru predlaganih določb o 
referenčnih vrednostih kupiti še znaten 
delež pravic do emisij, kar bo podjetjem 
EU povzročilo velike stroške, s katerimi se 
njihovim konkurentom po svetu ni treba 
ukvarjati;

23. ugotavlja, da bi morale industrijske 
panoge v skladu z določbami sistema 
trgovanja z emisijami zmanjšati svoje 
emisije CO2 za 168 ton do leta 2020; 
poudarja, da bodo morale industrijske 
panoge v okviru predlaganih določb o 
referenčnih vrednostih kupiti še znaten 
delež pravic do emisij, obenem pa 
poudarja, da je gospodarska kriza 
prinesla zmanjšanje emisij ogljika in 
znižanje njegovih cen, ter nadalje 
ugotavlja, da bodo zaradi prilagodljive 
strukture sistema trgovanja z emisijami 
podjetja lahko prenesla neizkoriščene 
pravice iz druge faze v tretjo;

Or. en

Predlog spremembe 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 23 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. ugotavlja, da bi morale industrijske 
panoge v skladu z določbami sistema 
trgovanja z emisijami zmanjšati svoje 
emisije CO2 za 168 ton do leta 2020; 
poudarja, da bodo morale industrijske 
panoge v okviru predlaganih določb o 
referenčnih vrednostih kupiti še znaten
delež pravic do emisij, kar bo podjetjem 
EU povzročilo velike stroške, s katerimi se 

23. poudarja, da bodo morali industrijski
obrati, ki so manj učinkoviti glede emisij 
CO2, v okviru predlaganih določb o 
referenčnih vrednostih kupiti še delež 
pravic do emisij, ob predpostavki, da se 
bodo ravni proizvodnje vrnile na visoke 
ravni pred recesijo in če ne upoštevamo 
presežka, ki je nastal v sedanjem obdobju 
trgovanja, kar bo nekaterim podjetjem EU 
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njihovim konkurentom po svetu ni treba 
ukvarjati;

lahko povzročilo stroške, s katerimi se 
njihovim konkurentom po svetu ni treba 
ukvarjati;

Or. en

Predlog spremembe 156
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 23 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23a. meni, da morale referenčne vrednosti 
v sistemu trgovanja z emisijami upoštevati 
tudi, kateri viri energije so na voljo v 
državi članici, in omogočiti njihovo 
prilagoditev kot mešanico energetskih 
virov in spremembo možnosti dobave;

Or. en

Predlog spremembe 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 24 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. obžaluje, da Komisija pri 
predpostavkah v zvezi s selitvijo virov CO2
ni dovolj upoštevala dodatnega učinka na 
cene elektrike; poudarja, da industrijske 
panoge porabijo 40 % elektrike v EU, kar 
še bistveno poslabša vsako povečanje cen 
ogljika zaradi prenosa stroškov iz sektorja 
električne energije;

24. ugotavlja, da dodatnega učinka na cene 
elektrike ni mogoče upoštevati pri 
brezplačni dodelitvi in se zato ta ne 
upošteva pri določanju referenčnih 
vrednosti in povezanega seznama 
sektorjev, za katere se šteje, da so 
izpostavljeni selitvi virov CO2; poudarja, 
da industrijske panoge porabijo 40 % 
elektrike v EU, kar še bistveno poslabša 
vsako povečanje cen ogljika zaradi prenosa 
stroškov iz sektorja električne energije;
vendar opozarja, da je bila državam 
članicam izrecno zagotovljena pravica do 
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uporabe prihodkov od dražb za blažitev 
tega učinka na panoge, ki so velike 
porabnice električne energije, z državno 
pomočjo;

Or. en

Predlog spremembe 158
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 24 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. obžaluje, da Komisija pri 
predpostavkah v zvezi s selitvijo virov CO2
ni dovolj upoštevala dodatnega učinka na 
cene elektrike; poudarja, da industrijske 
panoge porabijo 40 % elektrike v EU, kar 
še bistveno poslabša vsako povečanje cen 
ogljika zaradi prenosa stroškov iz sektorja 
električne energije;

24. obžaluje, da Komisija pri 
predpostavkah v zvezi s selitvijo virov CO2
ni dovolj upoštevala dodatnega učinka na 
cene elektrike; poudarja, da industrijske 
panoge porabijo 40 % elektrike v EU, kar 
še bistveno poslabša vsako povečanje cen 
ogljika zaradi prenosa stroškov iz sektorja 
električne energije; vendar poudarja, da 
lahko države članice v okviru shem 
pomoči za omejitev tega učinka uporabijo 
prihodke od dražb;

Or. de

Predlog spremembe 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. vendarle poudarja, da so po mnenju 
Komisije nekateri industrijski sektorji 
posebej nagnjeni k selitvi virov CO2, in 
meni, da je za opredelitev teh sektorjev 
potrebna podrobna sektorska analiza; 
poziva Komisijo, naj v bližnji prihodnosti 
uporabi tak pristop namesto nekaj 
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količinskih meril, enakih za vse sektorje 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 24 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24b. poudarja, da ni enotne rešitve za 
industrijske sektorje, v katerih prihaja do 
selitev virov CO2, in da sta narava izdelka 
ali struktura trga nujni merili za izbiro 
med razpoložljivimi orodji (brezplačno 
dodeljevanje pravic, državna pomoč ali 
ukrepi za prilagajanje na mejah);

Or. en

Predlog spremembe 161
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 25 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato meni, da so napovedi, 
ki jih je pripravila Komisija kot del ocene 
tveganja pri selitvi virov CO2, precej 
optimistične in nezanesljive;

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo;
zato meni, da je treba podvojiti 
prizadevanja EU za varčevanje z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 25 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato meni, da so napovedi, 
ki jih je pripravila Komisija kot del ocene 
tveganja pri selitvi virov CO2, precej 
optimistične in nezanesljive;

25. ugotavlja, da se napovedi cene ogljika
za trg z ogljikom v letu 2020 bistveno 
razlikujejo po scenariju o 30-odstotnem 
zmanjšanju na domačih tleh; zato poziva 
Evropsko komisijo, naj redno ocenjuje 
seznam panog, za katere velja, da so 
izpostavljene občutnemu tveganju selitve 
virov CO2, če bo EU sprejela cilj 30-
odstotnega zmanjšanja domačih emisij;

Or. en

Predlog spremembe 163
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 25 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato meni, da so napovedi, 
ki jih je pripravila Komisija kot del ocene 
tveganja pri selitvi virov CO2, precej 
optimistične in nezanesljive;

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato poziva Komisijo, naj 
predloži novo napoved za oceno tveganja
selitve virov CO2;

Or. de
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Predlog spremembe 164
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 25 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato meni, da so napovedi, ki 
jih je pripravila Komisija kot del ocene 
tveganja pri selitvi virov CO2, precej 
optimistične in nezanesljive;

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z 
ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, 
od 55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija 
v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po 
scenariju o 30-odstotnem zmanjšanju na 
domačih tleh; zato meni, da so napovedi, ki 
jih je pripravila Komisija kot del ocene 
tveganja pri selitvi virov CO2, precej 
optimistične;

Or. en

Predlog spremembe 165
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 25 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25a. ugotavlja, da bi se s prehodom na 30-
odstotno zmanjšanje emisij v primerjavi z 
20-odstotnim zmanjšanjem proizvodnja 
zmanjšala za približno 1 % v sektorjih 
železnih in neželeznih kovin ter kemičnih 
izdelkov in v drugih energetsko 
intenzivnih industrijah;

Or. en

Predlog spremembe 166
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 25 a (novo) (za naslovom) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

25a. poudarja, da je treba pospešiti boj 
proti podnebnim spremembam in zato 
sprejeti cilj 30-odstotnega zmanjšanja 
emisij CO2 do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 26 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

26. meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za zagotovitev, da povišanje stroškov dela 
in energije zaradi politik EU o podnebnih 
spremembah ne bo povzročilo socialnega 
dampinga ali selitve virov CO2; zato 
zagovarja, da bi se morale druge razvite 
države ali države v razvoju zavezati, da 
bodo pokazale ustrezna ali primerljiva 
prizadevanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 168
Lena Ek v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 26 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

26. meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za zagotovitev, da povišanje stroškov dela 
in energije zaradi politik EU o podnebnih 
spremembah ne bo povzročilo socialnega 
dampinga ali selitve virov CO2; zato 
zagovarja, da bi se morale druge razvite 

26. meni, da morebitne spremembe 
stroškov dela in energije zaradi politik EU 
o podnebnih spremembah ne bi smele 
povzročiti socialnega dampinga ali selitve 
virov CO2, in poziva Komisijo, naj preuči 
vsa tovrstna tveganja; iz tega razloga tudi 
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države ali države v razvoju zavezati, da 
bodo pokazale ustrezna ali primerljiva 
prizadevanja;

poziva druge razvite države ali države v 
razvoju, naj se zavežejo, da bodo pokazale 
ustrezna ali primerljiva prizadevanja;

Or. en

Predlog spremembe 169
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 26 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo naj po eni strani 
sprejme ukrepe za izpolnitev zahtev trga 
dela, ki so posledica prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo, in po drugi 
strani oblikuje ukrepe za 
prestrukturiranje za delavce, ki so na 
voljo v novih sektorjih;

Or. de

Predlog spremembe 170
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 26 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

26a. meni, da je potrebna učinkovitejša 
uporaba kohezijskih skladov za 
spodbujanje obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti in nizkoogljičnih 
energetskih tehnologij;

Or. lt
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Predlog spremembe 171
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 27 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije; ugotavlja, da vsako 
povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni 
več kot 2 milijardi EUR dodatnih izdatkov 
za družbo v obliki stroškov električne 
energije, 40 % od česar porabijo 
industrijske panoge; poziva Komisijo, naj
hitro pripravi smernice za nadomestitev 
stroškov elektrike;

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije; ugotavlja, da vsako 
povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni 
več kot 2 milijardi EUR dodatnih izdatkov 
za družbo v obliki stroškov električne 
energije, 40 % od česar porabijo 
industrijske panoge; poziva Komisijo, naj 
se posvetuje z vsemi vpletenimi stranmi, 
da bi predlagala ustrezne rešitve in 
preprečila izkrivljanje konkurence;

Or. fr

Predlog spremembe 172
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 27 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije; ugotavlja, da vsako 
povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni 
več kot 2 milijardi EUR dodatnih izdatkov 
za družbo v obliki stroškov električne 
energije, 40 % od česar porabijo 
industrijske panoge; poziva Komisijo, naj 
hitro pripravi smernice za nadomestitev 
stroškov elektrike;

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije, ki se že zvišujejo zaradi 
visokih stroškov subvencij za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov; 
ugotavlja, da vsako povečanje cen ogljika 
za 1 EUR pomeni več kot 2 milijardi EUR 
dodatnih izdatkov za družbo v obliki 
stroškov električne energije, 40 % od česar 
porabijo industrijske panoge; poziva 
Komisijo, naj hitro pripravi smernice za 
nadomestitev stroškov elektrike;

Or. el
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Predlog spremembe 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 27 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije; ugotavlja, da vsako 
povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni 
več kot 2 milijardi EUR dodatnih izdatkov 
za družbo v obliki stroškov električne 
energije, 40 % od česar porabijo
industrijske panoge; poziva Komisijo, naj 
hitro pripravi smernice za nadomestitev 
stroškov elektrike;

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika 
povzročilo nadaljnje zvišanje cen 
električne energije; ugotavlja, da vsako 
povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni 
prenos več kot 2 milijard EUR 
potrošnikov električne energije v proračun 
držav članic, od česar pade 40 % na
industrijske panoge; poziva Komisijo, naj 
hitro pripravi smernice za nadomestitev 
stroškov elektrike;

Or. en

Predlog spremembe 174
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 27 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

27a. poudarja, da je po navedbah poročila 
Mednarodne agencije za energijo z 
naslovom World Energy Outlook 2010 cilj 
2 °C mogoče doseči le, če se bodo sedanje 
zaveze odločno izvajale v obdobju do leta 
2020 in z mnogo strožjimi ukrepi kasneje; 
zato poziva Komisijo in (Evropski) Svet, 
naj si prizadevata za hitrejše mednarodno 
usklajeno izvajanje ukinitve subvencij za 
fosilna goriva, o katerem so se dogovorile 
države G-20, ter naj predstavita ustrezne 
predloge na ravni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 175
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 27 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

27b. v zvezi s tem opozarja na sporočilo 
Komisije o strategiji EU2020, ki poziva k 
prenosu davčnega bremena od dela na 
energijo; pozdravlja napoved v letnem 
pregledu rasti, da se bo evropski okvir za 
obdavčitev energije prilagodil v skladu s 
cilji EU na področju energije in podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 176
Lena Ek v imenu skupine ALDE

Osnutek mnenja
Odstavek 28 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-
odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s 
porabo, v Evropski uniji med letoma 1990 
in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav 
z nižjimi omejitvami glede CO2; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali se je ta trend 
nadaljeval tudi v okviru sistema trgovanja 
z emisijami in bi se lahko povečal v tretji 
fazi izvajanja (20/30 %); meni, da bi lahko 
ukrepi za izravnavo takega trenda porabe 
ogljika, če bodo pošteni in skladni s 
pravili Svetovne trgovinske organizacije, 
pomagali spodbuditi trgovinske partnerje 
EU, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-
odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s 
porabo, v Evropski uniji med letoma 1990 
in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav 
z nižjimi omejitvami glede CO2; vendar 
ugotavlja, da to ni odvisno od podnebnih 
politik EU na splošno in zlasti ne od 
sistema trgovanja z emisijami EU;

Or. en
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Predlog spremembe 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 28 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-
odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s 
porabo, v Evropski uniji med letoma 1990 
in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav z 
nižjimi omejitvami glede CO2; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali se je ta trend 
nadaljeval tudi v okviru sistema trgovanja 
z emisijami in bi se lahko povečal v tretji 
fazi izvajanja (20/30 %); meni, da bi lahko 
ukrepi za izravnavo takega trenda porabe 
ogljika, če bodo pošteni in skladni s pravili 
Svetovne trgovinske organizacije, 
pomagali spodbuditi trgovinske partnerje 
EU, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 
47-odstotno zvišanje emisij CO2, 
povezanih s porabo v Evropski uniji med 
letoma 1990 in 2006 večinoma pripisati
uvozu, pri čemer to ni odvisno od 
podnebnih politik EU na splošno in zlasti 
ne od sistema trgovanja z emisijami EU; 
meni, da bi EU morala sprejeti ukrepe za 
izravnavo takega trenda porabe ogljika in 
se spoprijeti z emisijami CO2, ki so 
povezane z uvozom, če bodo pošteni in 
skladni s pravili Svetovne trgovinske 
organizacije; opozarja na predloge iz 
resolucije Evropskega parlamenta z dne 
25. novembra 2010 z naslovom 
„Mednarodna trgovinska politika v okviru 
zahtev glede podnebnih sprememb“ 
(2010/2105(INI)) in meni, da bi lahko 
pomagali spodbuditi trgovinske partnerje 
EU, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 178
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 28 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-
odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s 
porabo, v Evropski uniji med letoma 1990 
in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav 
z nižjimi omejitvami glede CO2; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali se je ta trend 

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-
odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s 
porabo, v Evropski uniji med letoma 1990 
in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav 
z nižjimi omejitvami glede CO2; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali se je ta trend 
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nadaljeval tudi v okviru sistema trgovanja 
z emisijami in bi se lahko povečal v tretji 
fazi izvajanja (20/30 %); meni, da bi lahko 
ukrepi za izravnavo takega trenda porabe 
ogljika, če bodo pošteni in skladni s pravili 
Svetovne trgovinske organizacije, 
pomagali spodbuditi trgovinske partnerje 
EU, da se pridružijo mednarodnemu 
sporazumu;

nadaljeval tudi v okviru sistema trgovanja 
z emisijami in bi se lahko povečal v tretji 
fazi izvajanja (20/30 %); meni, da bi lahko 
ukrepi za izravnavo trenda porabe energije 
iz vseh fosilnih goriv z veliko vsebnostjo 
ogljika, če bodo skladni s pravili poštene 
konkurence in Svetovne trgovinske 
organizacije, pomagali spodbuditi 
trgovinske partnerje EU, da se pridružijo 
mednarodnemu sporazumu o zmanjšanju 
učinka CO2 za globalno segrevanje;

Or. pl

Predlog spremembe 179
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·spodbuja izboljšanje vedenja o majhnih 
emisijah CO2 in energetskih znanj in 
veščin malih in srednjih podjetnikov;

Or. en

Predlog spremembe 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·analizira učinek povečanih ciljev EU 
glede zmanjšanja emisij na ravni držav 
članic, kot je navedeno v sklepih 
Okoljskega sveta z dne 14. marca 2011;

Or. en
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Predlog spremembe 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·spodbuja učinkovito uporabo kohezijskega 
in strukturnih skladov v državah članicah, 
zlasti za ukrepe energetske učinkovitosti;

·spodbuja učinkovito uporabo kohezijskega 
in strukturnih skladov v državah članicah, 
zlasti za ukrepe energetske učinkovitosti, 
hkrati pa opozarja, da morajo taka 
sredstva v prvi vrsti služiti namenu 
zmanjševanja ekonomskih in socialnih 
razlik v EU;

Or. en

Predlog spremembe 182
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·spodbuja učinkovito uporabo kohezijskega 
in strukturnih skladov v državah članicah, 
zlasti za ukrepe energetske učinkovitosti;

·spodbuja učinkovito uporabo kohezijskega 
in strukturnih skladov v državah članicah, 
zlasti za ukrepe energetske učinkovitosti, 
predlaga regionalni pristop z namenom 
izboljšanja energetsko slabo učinkovitih 
infrastruktur v nekaterih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 183
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 5 a (novo) 



PE460.884v01-00 94/96 AM\860842SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·nadaljuje s celovitim pregledom direktive 
o obdavčitvi energije, tako da bodo emisije 
CO2 in energijska vsebnost osnovna 
merila za obdavčitev energentov;

Or. en

Predlog spremembe 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·nameni dodatna sredstva za države 
srednje in vzhodne Evrope za ukrepe v 
sektorjih, ki niso zajeti v sistemu 
trgovanja z emisijami (gradbeništvo, 
prevoz, kmetijstvo);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 185
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·nameni dodatna sredstva za države srednje 
in vzhodne Evrope za ukrepe v sektorjih, 
ki niso zajeti v sistemu trgovanja z 
emisijami (gradbeništvo, prevoz, 
kmetijstvo);

·nameni dodatna sredstva za šibkejše in 
prikrajšane regije za ukrepe v sektorjih, ki 
niso zajeti v sistemu trgovanja z emisijami 
(gradbeništvo, prevoz, kmetijstvo);

Or. de
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Predlog spremembe 186
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·v osmem okvirnem raziskovalnem
programu nameni prednost podnebnim 
spremembam in energiji.

·v 8. okvirnem programu nameni prednost
raziskovanju vzrokov podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, kot tudi 
raziskovanju učinkovitih primarnih virov 
energije ter njene pretvorbe in uporabe v 
obliki mehanskega dela.

Or. pl

Predlog spremembe 187
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·v osmem okvirnem raziskovalnem 
programu nameni prednost podnebnim 
spremembam in energiji.

·v osmem okvirnem raziskovalnem 
programu nameni prednost podnebnim 
spremembam, obnovljivim virom energije
in energetski učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 188
Lena Ek v imenu skupine ALDE
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 29 – točka 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

·preuči možni negativni učinek v zvezi s 
selitvijo okolju prijaznih delovnih mest ter 
zmanjšanjem naložb in konkurenčnosti v 
okolju prijaznih sektorjih, če bi se EU 
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odločila, da ne bo bistveno povečala cilja 
20-odstotnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020.

Or. en


